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مقدمة

عامة، محارضات يف أعوام منذ الناس إىل أُلِقيت والنثر الشعر أحاديث من أطراف هذه
قبل األزبكية، حديقة ملعب يف بعضها وكان الجغرافية، الجمعية قاعة يف بعضها كان
عن بُعدي أثناء األمريكية الجامعة قاعة يف اآلخر بعضها كان ثم الجامعة، عن أُقَىص أن

الجامعة.
قط تعودت وما إلقائه، قبل أكتبه لم أني الكالم هذا يقرءون الذين يعلم أن وأحب
الطالب. إىل ألقيه أن قبل درًسا أكتب أن وال الناس، إىل ألقيها أن قبل محارضة أكتب أن
أكره كما شيئًا أكره ولست إلقائه، بعد أصلحه ولم إلقائه، قبل الكالم هذا أكتب لم
أكره ثم اإلمالء، أو باإللقاء منه أتخفف عبء الكالم إنما أمليته؛ أو قلته كالم إىل العودة
لهذا يستمعون كانوا الطالب أصدقائي من جماعة ولكن إليه، الرجوع أو عنه التحدَث
األلفاظ يقيدون آخر، حينًا املعاني ويقيدون حينًا، األلفاظ فيقيدون ألقيته الذي الكالم
أيديهم سبقُت فإن أقول، وأنا بأيديهم يسايروني أن استطاعوا وما اليد، رسعة واتتهم ما
األلفاظ هذه تكون أن واجتهدوا أنفسهم، عند من بألفاظ فهموه ما أدوا ثم عني فهموا

أقوله. أن تعودت ملا مقاربة
عيلَّ قراءته يف يلحون وكانوا يقيدونه الذي الكالم هذا إذاعة عىل يحرصون وكانوا
حينًا ذلك من وأعتذر حينًا، يريدون ملا أجيبهم فكنت واملجالت، الصحف يف إذاعته قبل
كنت ألني الفرنسيون؛ يقول كما ، أذنيَّ بإحدى إال لهم أسمع ال أجيبهم حني وكنت آخر.
حني الصحافة يف بعميل أو اآلداب، لكلية عميًدا كنت حني الجامعة يف بعميل عنهم مشغوًال
أُلقي ما إىل الرجوع أبغض — حني منذ قلت كما — وألني الرشق»، «كوكب يف أحرر كنت

أُميل. أو
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وأن انقىض، قد به عهدي أن إيلَّ وُخيِّل واملجالت، الصحف يف الكالم هذا نُِرش وقد
فيه. يحدثني ولن به، يذكرني لن الناس من أحًدا وأن انقطعت، قد به صلتي

وألحوا الناس من كثري إيلَّ تحدَّث فقد ظننت، فيما مخطئًا كنت يظهر فيما ولكني
هذه أنرش أن عىل يريدني كلهم الكتابة، يف وألحوا الناس من كثري إيلَّ وكتب الحديث، يف
كما — يسعني لم واتصل، ذلك يف عيلَّ اإللحاح كثر فلما كتاب، يف مجموعة املحارضات

الكالم. هذا نرش يف وآذَن طلبوا، ما إىل الطالبني أجيب أن إال — املتقدمون يقول كان
منه؛ أتحلل أن أستطيع أكن لم رشًطا نفيس وبني بيني فيما لذلك اشرتطت أني عىل
نظاًما. له أغري وال شيئًا، الكالم هذا من أصلح أال وهو التحلل، هذا يل يُبيح ال وقتي ألن
أجد ال وأنا أعوام، عليه مضْت كالم يف النظر إعادة من يمكنني الذي بالوقت يل ومن

وجهها؟ عىل اليومية الواجبات من كثريًا أؤدي من يمكنني الذي الوقت
دائًما مضطر رجل وأنا أمس، قلته فيما أفكر أن يل يتيح الذي البال بفراغ يل ومن

غًدا؟ أو اليوم أقوله فيما أفكر أن إىل
دائًما مدفوع رجل وأنا مىض، ما أستحرض أن يل تبيح التي الراحة بهذه يل ومن
فيما التفكري أحسن أكاد وال أستقر، أن وال أهدأ أن وال أقف، أن أستطيع ال األمام إىل

الليل؟ ساعات أو النهار ساعات من ساعة بي تقدمت كلما األمر من به سأستقبل
أنفسهم يف يقولوا وأال األسطر، هذه يقرءون الذين ظن بي يسوء أال أرجو وأنا
ما الواجبات وازدحام العمل وكثرة الوقت ضيق من لنفيس وأزعم وأتكلف أرسف إني
يعلمون قريب من يعرفونني والذين الحق، بعض إال لهم أصور ما يشهد فاهلل لها، ليس
الراحة بعض يل هللا يهيئ أن بي الرفق يريدون حني ويتمنون منه، عيلَّ ويشفقون هذا

والهدوء.
من ألصلح ال عيلَّ، تُقرأ أن دون كتاب يف املحارضات هذه تذاع أن أرد لم أني عىل
أحسنوا قد عني نقلوا الذين بأن ألثق ولكن عوج، من فيها يكون قد مما ألقوِّم وال ألفاظها

أَر. لم ما إيلَّ ويضيفوا أقل، لم ما عيلَّ يحملوا ولم األداء، وأحسنوا النقل،
موضوعات من تناولت فيما آرائي تصور هي فإذا الفصول، هذه عيلَّ ُقِرئت وقد
نبهت وقد قليًال، إال تتغري تكد لم أو تتغري لم اآلراء هذه وإذا والنثر، الشعر عن الحديث

موضعه. يف منه تغري ما عىل
فيما — الحظوا ألنهم عيلَّ؛ واإلنكار لومي يف يرسفون األصدقاء من كثري وكان
يتفاوت استغالًال والباحثني الكتاب بعض عند استُِغلت قد املحارضات هذه أن — يقولون
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منها استغلوا ما إىل املستغلون يشري أن دون والخيانة، األمانة ويف والرداءة، الجودة يف
مبتكرون أنهم فأظهروا واملجالت، الصحف يف قرءوها حني أو اإللقاء، أثناء سمعوها حني
وكان مني، والغضُّ عيلَّ، الطعن إىل وسيلة املصنوع االبتكار هذا فاتخذ بعضهم وغال
أظهرت مما أكثر وآرائي آثاري عىل الحرص من أظهر أن عىل يريدونني األصدقاء هؤالء

اآلن. إىل
ألني يريدون؛ ما إىل أجيبهم أن أستطيع ال أني من أعتذر الكرام األصدقاء هؤالء فإىل
الناس وأزهُد أثر، من عني صدر فيما للتفكر الناس أبغُض — موضع غري يف قلت كما —
أظهر أن يف الناس وأرغُب الخواطر، من خاطر أو اآلراء من رأي إىل السبق يل يُعرف أن يف

عوج. من ومذاهبي آرائي يف وما عيب، من يفَّ ما عىل
آلخذ بيد أعطي وال أتحفظ ال كالًما، فيهم أنرش أو رأيًا، الناس يف أذيع حني وأنا
لهم وأبيح أذيع، وما أنرش ما كل عن صادًقا للناس وأنزل مخلًصا، أذيع وإنما باألخرى،
ويستغلون، يأخذون أراهم حني سعادة تعدلها ال سعادة أجد بل يستغلوا، وأن يأخذوا أن
أن يعنيني وإنما فالن»، مذهب و«استغللنا فالن» عن «أخذنا يقولوا أن يعنيني وليس
خاصة، منهم علم غري وعىل الناس، من علم غري عىل أنفعهم أن أُوثر وأنا لهم، نافًعا أكون
ولست رأيت، أو كتبت بما انتفع أو عني أخذ بأنه متحدث إيلَّ يتحدث أن أستحي وأنا
كل بعيد الصدق، كل صادق اإلخالص، كل مخلص أني القارئ ليشعر أصنع ماذا أدري
بعيد الصدق، كل صادق اإلخالص، كل مخلص كذلك وأني أقول؟ فيما التكلف عن البعد
وإنكار يل، الناقدين نقد أحب كما شيئًا أحب ال إني أقول حني التكلف عن البعد كل

بي. املشهرين وتشهري عيلَّ، املنكرين
مما أكثر نفيس أعرف أني ذلك ومصدُر مرًضا، تكون أن توشك لذة ذلك يف أجد
وهم أقلها، إال عيوبي من يعرفون ال ويشهرون ويعيبون ينقدون الذين وأن غريي، يعرفها
حق، من إيلَّ يُؤدى أن أحب ما بعض إيلَّ يؤدُّون إنما ويشهرون ويعيبون ينقدون حني
للمشتغل ما أيرس أن كما خطأه، ويصلحوا عوجه يقوِّموا أن قرائه عىل للكاتب ما فأيرس

سبيًال. ذلك إىل وجدوا ما السيايس عوجه يقوموا أن مواطنيه عىل بالسياسة
يقرءون حني أيديهم يف سيُسَقط جماعًة عيلَّ، واملنكرين يل، الناقدين بني ألعرف وإني
أستزيدهم وإني إيلَّ، يحسنون إنهم لهم أقسم حني بالهم فما ليسوءوني، يكتبون فهم هذا؛

والتشهري. والعيب النقد من جاهًدا
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وأن نفًعا، فيها ألنفسهم الفصول هذه يقرءون الذين يجد أن أرجو فإني بعد، أما
يكتبوا أن من يمكنهم ما الهفوات، عن البحث يف ويجدون العيب يلتمسون الذين يجد

القول. فيطيلوا ويقولوا الكتابة فيكثروا
محمًدا. نافًعا أكون من دائًما عليه أتمنى ما إىل هللا يوفقني أن األمر آخر وأرجو

حسني طه
١٩٣٦ يناير
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بنياآلدابالكربى العريبومكانته األدب
العاملية1

وسادتي سيداتي،

أجمل بها أقدم قصرية، لحظة يف املحارضة موضوع يف كالمي أبدأ أن قبل أستأذنكم
وإذا املحارضة، هذه ألقي أن إيلَّ فطلبت تفضلت التي األمريكية الجامعة إىل الشكر

ألمرين: أشكرها فأنا الفضَل هذا للجامعة شكرت
املحارضة. هذه طلب إىل دعاها الذي بي ظنها حسن األول:

بيني حيل أن بعد املرصي، بالجمهور أتصل أن يل أتاح الذي العظيم، فضلها والثاني:
وبينه.

اآلداب بني العربي األدب «مكانة املوضوع: هذا عن إليكم أتحدث أن أريد واآلن
العاملية». الكربى

.١٩٣٢ نوفمرب يف األمريكية الجامعة يف أُلِقيَْت 1
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األخرى واآلداب العربي األدب

وال له، يعرض كيف فيه يتحدث أن يريد من يُدَرى ليس غريب، ترون كما موضوع وهو
يأتيه. أين من

واآلداب قرنًا، عرش خمسة نحو كثرية أمم عليها عاشت أدب وحده، العربي فاألدب
األدب عىل عاشت التي األمم من أقل ليست أمم، عليه عاشت آداب العالم يف الكربى الغربية

التاريخ. يف مكانة وال خطًرا، وال عدًدا العربي
األخرى واآلداب كله، العربيِّ باألدب يحيط أن يستطيع فلن بارًعا األستاذ يكن ومهما
أكثر. أو واحدة محارضة يف يعرضله أن من خطًرا وأجل أوسع نفسه يف فاملوضوع كلها،
إىل قريبة فهي دقيقة، تكن لم إن فكرة، أمامكم أضع أن سأحاول ذلك مع ولكني
قديًما، اإلنسانية عليها الناسوعاشت شغلت التي الكربى واآلداب العربي األدب من ما حد

عليها. تعيش زالت وما
أن إىل يضطرني االحتياط وهذا الحديث، يف البدء قبل منه يل بد ال احتياط هناك
الحديثة؛ الغربية واآلداب العربي األدب بني املقارنة أحاول لن أني إىل اآلن منذ أنبهكم

املقارنة. لهذه عرضُت إن قبيًحا ظلًما سأظلم ألني
املحدثني؟ بأدب أم القدماء؟ بأدب نقارن: أن نريد العربيني األدبني أي فبني

األدب ظلمنا الحديثة، األوروبية واآلداب القديم العربي األدب بني نقارن أن أردنا فإن
ستصري عما يتنبأ بأن ملزًما العربي األدب فليس يتكلف، مما أكثر نكلفه ألننا العربي؛

والعلم. والفلسفة العقل وبتقدم الحديثة، الحضارة إليه
إذن فنحن للمقارنة، ليثبت يتأهب وأن يستعد وأن كله، بهذا يتنبأ أن مكلًفا ليس
األدب أو الفرنيس، لألدب بالنسبة ساذج، أو ضعيف إنه قلنا إن العربي األدب نظلم
مخالفة القديم العربي باألدب أحاطت التي الظروف ألن األملاني؛ األدب أو اإلنجليزي

الكربى. األوروبية باآلداب تحيط التي للظروف
ظلمنا الكربى األوروبية واآلداب الحديث العربي األدب بني نقارن أن أردنا وإذا
وبني بيننا تحول التي الكثرية القيود من نتحلل نكد لم نهضتنا بدء يف أنَّا ذلك أنفسنا؛
األوروبية اآلداب وبني بينه نقارن أن الحديث وألدبنا لنا الظلم فمن الحرة، العقلية الحياة
الحديثة آدابنا وبني بينها قارنا إذا األوروبية اآلداب هذه نظلم أيًضا ونحن الكربى،

قدميها. عىل تنهض أن تحاول التي الناشئة،
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وإنما به، ونعيش ننشئه الذي الحديث لألدب وال األوروبية، لآلداب إذن أتعرض لن
الكربى. اآلداب بني القديم ألدبنا كانت التي املكانة يف الحديث أحرصموضوع أن أريد

األدب هناك آداب: أربعة أو ثالثة يف تُحَرص أن يمكن قليلة الكربى اآلداب هذه
العربي. واألدب الفاريس، واألدب الالتيني، أو الروماني األدب وهناك القديم، اليوناني

أدبنا مكانة نتعرف أن يف ونجتهد عنها، نتحدث أن نستطيع التي هي اآلداب هذه
الرشق يف أم أوروبا يف أكان سواء — الحديث فالعالم اآلداب، هذه سوى ما فأما منها،
اإلخصائيني عند معروفة العلماء، بني محصورة هي وإنما شيئًا، عنها يعرف يكاد ال —

مكاتبهم. يف جهودهم يبذلون الذين
شيئًا، تلك من وال هذه من أعرف ال ألني الصينية؛ وال الهندية لآلداب أتعرضإذن لن
والعربية. والفارسية، والالتينية، اليونانية، األربعة: اآلداب هذه عىل حديثي أحرص وإنما

هؤالء. بني أدبنا فيه يكون أن يجب الذي املكان أتعرف أن وأريد

العربي واألدب بروكلمن

املعارفاإلسالمية دائرة يف كتبه الذي القيم الفصل يكتب أن «بروكلمن» األستاذ أراد عندما
بهذه بعيد بزمن اإلسالم ظهور قبل العرب عند كان ما فشبه ابتدأ العربي، األدب عن
التي اآلداب هذه ألن الهادي؛ املحيط جزر سكان عند أو الزنوج، عند توجد التي اآلداب
تعبريًا تكون أن عن تزيد تكن لم قرون، ثالثة بنحو اإلسالم قبل العرب عند معروفة كانت
البادية أهل حياة وهي لها، قيمة ال منحطة تكون أن توشك ساذجة حياة عن بسيًطا

عقيل. رقيٍّ أو ترف أو ثروة من لهم حظ ال الذين
أول يف يشبهه كان الذي البسيط، العربي األدب يتتبع يكد لم «بروكلمن» ولكن
مكانته، العربي األدب لهذا يعرف أن اضطر حتى قصاًرا لحظات الزنوج، بأدب فصله
حياتهم، عليه يقفوا أن العلماء كبار من جماعة تضطر التي هي ُعليا منزلة يف يضعه وأن

بجهودهم. يضحوا وأن
يتصل يكد لم الزنوج أدب أمره أول يف يشبه كان الذي العربي األدب ألن ذلك
خارج الحياة وبني بينه الصالت وتنشأ للمسيح، والسادس الخامس القرن يف بالحضارات
يشبه أدبًا يظل أن من وأخصب أقوم نفسه يف كان أنه ظهر حتى العرب، جزيرة شبه
الخصب، من يمكن ما أقىص إىل خصبة طبيعة نفسه يف يحمل كان وأنه الزنوج، بأدب

الغنى. من يمكن ما أقىص إىل غنية
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منكمشة، كانت التي الخصبة، الطبيعة هذه استحالت حتى البادية يتجاوز يكد فلم
طبيعة إىل وحوَّلته وصهرته القديم العالم فشملت اشتعلت، أن تلبث لم النار من جذوة إىل

اإلسالم. قبل عليه كانت ملا املخالفة كل مخالفة جديدة،

اإلسالم ظل يف العربي األدب

بقية يف العربي األدب ينترش أن إىل دعت التي األسباب عن أبحث أن اآلن شأني من ليس
اإلسالم أن جميًعا نعرف ولكنا معروًفا، هذا يكون فقد اإلسالم، فيها انترش التي البالد
من فيها وما اللغة معه انتقلت حتى وعمر بكر أبي أيام الجزيرة ويتجاوز يظهر يكد لم

الكريم. القرآن املقدس كتابها معها وانتقل أدب،
تتأثر الشعوب بدأت حتى الجزيرة خارج األمصار يف يستقر الكريم القرآن يكد ولم
هذه يف نالحظ حتى الثاني القرن ويبتدئ األول القرن ينتهي يكد ولم رسيًعا، تأثًرا به
— إسبانيا ويف الشمالية وإفريقيا والعراق ومرص الشام يف املسلمون، فتحها التي البالد
أن يحاول وكلها اإلسالم، إىل يرسع كلها رسيًعا، تطوًرا تتطور أخذت قد الشعوب هذه أن
آدابها، ويتقن يتقنها أن يريد بل اللغة، بتعلم يكتفي ال منهم وكثري اإلسالم، لغة يتعلم

اآلداب. هذه من موفور حظ له يكون وأن
من ليست الشعراء كثرة أن نجد حتى الثاني القرن منتصف إىل نصل نكاد وما

العرب. أخضعها التي األجنبية الشعوب من بل العرب،
بهم تفخر والذين الثاني، القرن يف امتازوا الذين الشعراء تستعرضون عندما فأنتم
الفرس، من إما كثرتهم تجدون والعراق، بغداد جمال كانوا والذين اإلسالمية، الحضارة
شاعًرا وأصبح فيها، وبرع العربية أجاد آرامي، أو نبطي : ساميٍّ أصل من املوايل من وإما

األوىل. باملكانة دونهم ويستأثر العرب، شعراء ينافس
قرن منذ كانت التي العربية اللغة نرى حتى الثاني القرن هذا يتقدم يكد لم ثم
من حظهم البدو من طوائف إال يتكلمها ال شمالها، يف بل العرب جزيرة يف منحرصة لغة
عظيم، بحظ املرونة من وأخذت وسهلت النت قد يوصف، أن من أشق الخشنة الحياة

الفرس. وثقافة اليونان وفلسفة الهند آداب تسع أن واستطاعت
واحدة، لغة إىل الثقافات هذه لتنتقل يكفي أنه نصدق نكاد ال قليل زمن يف هذا كل
لها التفكري، يف متجانسة الشعور، يف متجانسة واحدة أمة إىل األمم هذه تتحول وأن

اختالف. فيها يظهر ال واحدة، حضارة
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سلسلة اإلسالم وحياة معجزة، كانت فربما األسباب عن أبحث أن أيًضا أريد ال
القرآن. وهي الكربى باملعجزة بدئت معجزات،

هذه شهدا للهجرة، والثالث الثاني القرنني فإن السادة، أيها يشء من يكن مهما
قسمني: منقسًما اإلسالم ظهور قبل كان الذي العالم هذا أن وهي الغريبة، الظاهرة
منقسًما كان الذي العالم هذا الفرس. لسيطرة تابع واآلخر الروم، لسيطرة تابع أحدهما
متصلة كانت الحروب إن حتى والشعور التفكري يف التباين، أشد ومتباينًا االنقسام، أشد
الجديدة، والثقافة العربية اللغة انتشار وبفضل اإلسالم، ظهور بفضل تحوَّل دائًما، فيه
فيها العربية، هي واحدة واألدبية العلمية لغتها تقريبًا يشء كل يف متحدة واحدة أمة إىل

العلمية. كتبها تضع وفيها نثرها، وتكتب شعرها تنشئ وفيها تتكلم،
العربية اللغة ظلت الوقت ذلك ومنذ الغربية، العربية الظاهرة هذه إذن تحققت
العالم يف سائدة كانت التي فاآلداب ذلك ومع القديم، العالم من العظيم القسم هذا لغة
بآداب يشبهها أن يستطيع «بروكلمن» يكن ولم يسرية، وال بسيطة تكن لم العربية قبل
وهو اليوناني، األدب لسلطان خاضعة كانت املفتوحة البالد أن نالحظ أن ويكفي الزنوج.

كبريًا. تأثريًا العالم عقلية يف اإلسكندر منذ أثَّر وقد اإلنسان، عرفه أدب أقوى اآلن إىل

األخرى واآلداب العربي األدب بني الرصاع

منها سامية، أخرى آداب والعراق والجزيرة الشام يف تقوم كانت األدب هذا جانب وإىل
نفوسهم، يف الناسوأثرت بها عاش خصبة، قوية اآلداب هذه وكانت يهودية، ومنها آرامية
عجزت حتى العربي األدب تلقى اآلداب هذه كل تكد لم ذلك ومع ا، خاصٍّ تكوينًا وكونتها
تنتهي كانت ولكنها خصبة، قوية جداول إىل واستحالت فيه واندمجت له، تثبت أن عن

العظيم. النهر هذا إىل دائًما
لم التي البالد حتى أجنبي، أدب عليها أغار التي البالد يف العربي لألدب يثبت لم
بالد يف انتشاره عىل العربي األدب فإن الفرس، بالد وهي لغتها، تمحو أن العرب تستطع

اليومية. حياتهم يف يستعملونها كانوا فإنهم الفرس، لغة يمُح لم الفرس
نفسها، الفرس بالد يف العربي لألدب يثبت أن الفاريس األدب يستطع لم هذا برغم
الشعر هو للهجرة والثالث والثاني األول القرن يف الفرس بالد يف يُنَشد الذي الشعر فكان
األدب وقام أيًضا، عربية الفلسفة وكانت عربيٍّا، القرون هذه طوال العلم وكان العربي،
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من له بد ال كان مثقًفا يكون أن يريد الذي الفاريس إن أي الفاريس، األدب مقام العربي
العربية.

لم واآلرامية والقبطية اليونانية فاآلداب إفريقيا، ومرصوشمال والعراق الشام يف أما
أمامه اليوناني األدب وانكمش جميًعا، مقامها العربي األدب قام بل العربي، لألدب تثبت
البيزنطية، البالد يف انحرص حتى وانقرض البالد هذه يف ظله وتقلص عظيًما، انكماًشا

أوروبا. يف يجاورها وما الصغرى آسيا أي
اليوناني األدب عليه سيطر الذي القديم العالم هذا عىل مسيطًرا العربي األدب وظل
من ناله ما مع عليه مسيطًرا العربي األدب ظل اآلن، إىل اإلسالم ظهور إىل اإلسكندر منذ

رصوف. من عليه واختلف خطوب
يف شديدة مقاومة الفرس قاومه تميته، أو تمحوه أن تستطع لم أخرى قوة ولكن
حتى عنيفة مقاومة الرتك قاومه ثم الرابع، القرن خاصيف وبنوع والثالث، الثاني القرنني
وما الشمالية، وإفريقيا إسبانيا يف أوروبا وقاومته مرص، إىل وألجأوه الشام من طردوه
اللواء. هذا منه تنتزع أن قوة تستطع لم مرفوع ولواؤه مكان، كل يف تقاومه أوروبا تزال

وأنصاره بنيخصومه العربي األدب

يف خصوم له كان املحدثون، ومنهم القدماء منهم خصوم، العربي األدب فلهذا ذلك، ومع
واضطروا أمرهم، عىل ُغلبوا الذين واملوايل الفرس هؤالء من والثالث، والثاني األول القرن

العربي. األدب واتخاذ العربية، اللغة تعلم إىل
هم هؤالء قيمة، له تكون أن وينكرون العربي األدب يخاصمون الناس هؤالء وكان
شيئًا الجاحظ لنا حفظ التي والخصومات املحاورات تلك يقرأ ما أجمل ومن الشعوبية،

والشعوبية. العرب بني منها
ينكروا أن إىل العربي األدب يعادون كانوا والذين الشعوبية اضطرت الخصومة، هذه
كان إن أنه ويزعموا األخرى، اآلداب إىل بالقياس قيمة له ليس أن فيزعموا قيمة، كل عليه
يغلوا أن العرب أنصار واضطر الكريم، القرآن إىل راجع فمصدره خطر، العربي لألدب
هو العرب األدب أن زعم إذ الجاحظ؛ ويمثلهم العربي األدب عن الدفاع يف فاحًشا غلوٍّا

األدب. من لها حظَّ ال األخرى األمم وأن األدب، وحده
الِحكم هذه من إال لهم حظَّ ال والهنود والفرس الفلسفة، من إال لهم حظَّ ال فاليونان
املتميز، الخصب الشعر هذا فيه يظهر الذي ا، حقٍّ األدب فهو العربي األدب فأما السائرة،
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الشعر يتدفق حتى املعنى إىل فكره العربيُّ يوجه أن ويكفي صناعة، وال فيه تكلف ال الذي
و«الحجاج»، و«زياًدا» «عليٍّا» أنتج الذي الخطابة أدب العربي واألدب تدفًقا، لسانه عىل
عند ألدبهم قيمة فال األخرى األمم أما والحكم، السائرة األمثال أنشأ الذي األدب وهو

الجاحظ.
مبالغني العربي األدب أنصار وكان مبالغني، مرسفني العربي األدب خصوم كان

األدب. لقيمة مرسفني
من نقرأ فيما اآلن نشهده الذي نفسه املوقف هو املوقف هذا أن األمر غريب ومن

الجديد. وأنصار القديم أنصار أحيانًا يكتبها التي واملقاالت الفصول
أن ويجب القديم، عرصه يف قيمة له كانت األدب هذا أن فيزعمون الجديد أنصار أما

األوروبية. والحضارة األوروبي األدب من يستمدونه جديد أدب إىل عنه يُعَدل
من الشباب رون وينفِّ أنفسهم رون ينفِّ إنهم حتى شديًدا، غلوٍّا هذا يف يغلون وهم

القديم. األدب قراءة
الشبان روا ونفَّ والشعراء، بالخطباء فاعتزوا القديم أنصار لهم نهض هذا قالوا فإذا
للغة ومضيعة العربي، لألدب مفسدة أنه الرش من يحمل ما أقل ألن الحديث؛ األدب من

قيمة. الحديث لألدب يكون أن وأنكروا الكريم، القرآن
يزال ال ألنه ميتًا» «أدبًا ى يُسمَّ ال القديم العربي فاألدب مرسفون؛ غالة وهؤالء وأولئك
نستطيع فلن األوروبية باآلداب نستعن ومهما جهد، من نبذل ومهما نحاول، ومهما حيٍّا،
بحال نستطيع ال الحديثة األوروبية واآلداب للخطر. ونعرضه العربي األدب نضعف أن
الحديث، األوروبي األدب من نستمد أن إىل حاجة يف فنحن نرفضها؛ أن أو نقاومها أن

والجديد. القديم صالح من مزاًجا دائًما الحياة تكون أن هللا أراد وكذلك

العربي األدب يف القصيصوالتمثييل الشعر

وأصبح عرصه يف حسنًا كان العربي األدب أن يزعمون الحديث وأنصار القديم خصوم
العربي. األدب يعرفها لم األدب من فنونًا هناك ألن ذلك مالئم؛ غري اآلن

تمثييل، وال قصيص شعر فيه فليس األجنبي؛ للشعر بالنسبة فقري العربي فالشعر
الحديث. األدب إىل القديم األدب هذا عن العدول من بد فال وإذن اليونان، عند كان كما

وأخىش القصص، من يخلو العربي األدب أن من الثقة كل واثًقا فلست غريب، وهذا
يحققوا لم ألنه جحدوه إنما العرب عند القصيص األدب وجود يجحدون من يكون أن
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والذين منه، صح ما أو الجاهيل الشعر يقرءون فالذين القصيص، األدب معنى بالضبط
من كثرية مزايا أن يالحظون واألخطل والفرزدق جرير كشعر األموي الشعر يقرءون
الشعر هذا به يمتاز ما فأهم العربي، الشعر يف موجودة القصيص الشعر خصائص
وأنا الجماعة، لحياة مرآة يكون الشعر هذا وأن تفنى، الشاعر شخصية أن القصيص
نلمسها أن ويضطرنا تصوير، أصدق األمة يصور شيئًا نعرف ال أنَّا لكم أؤكد أن أستطيع

العربي. كالشعر بأيدينا
يف العرب ترون فأنتم األخطل أو الفرزدق أو جرير شعر من قصيدة قرأتم إذا
تكادون وال أنفسكم، تحسون كما حياتهم وتحسون يتحدثون، وتسمعونهم البادية،
فليس «أودسا» أو «إلياذة» عندنا توجد لم فإذا أشعارهم، يف الشعراء شخصية تلمسون
االجتماعية الحياة تصوير من القديم الشعر لنا أداه قد واألودسا اإللياذة أدته ما أن شك من

األبطال. حياة وتصوير
جمال من أقل ليس القصيصجماًال العربي أدبنا يف أن ينكر أن يستطيع الذي من ثم

يعرفوه. وال الناس يقرأه أال العربي األدب ذنب وليس واألودسا؟ اإللياذة
تغنى التي الكثرية األقاصيص من إليه وما وعنرتة، زيد أبي بقصص عنى األدباء أي

العامة؟ بها
الفني الجمال هذا من العربي لألدب أن يعرتف أن إىل مضطر فهو يدرسه أيكم

واألودسا. اإللياذة عن يقل ال ما الرائع
ونزدريه، العامة لقهوات ندعه الذي األدب هذا أن واثق وأنا أوًال، أدباؤنا فليقرأ

املدى. واسعة نهضة العربي أدبنا يف سيحدث

العربي األدب من النثر مكانة

أن يتحرجون ال الرسمية املدارس يف ويدرسونه العربي باألدب يُعنَون الذين بعض كان
الفرنسيني عند نجده الذي الرائع الفني النثر فأما النثر، من له حظ ال فقري إنه يقولوا

منه. حظ العربي لألدب فليس واإلنجليز
العربي، األدب يقرأ لم من كالم أنه من بأقل القول هذا أصف أن أستطيع ولست
عباد، بن والصاحب العميد، وابن حيان، وأبا املقفع، وابن الجاحظ، يقرءون الذين فأما
ليست أنها فسريون لها، تعرضوا التي املختلفة الفنون معرفة ويلتمسون والهمذاني،

غزير. خصب يشء هي إنما والرسائل، الكتب بعض يف محصوًرا ضيًقا شيئًا
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العربي لألدب أن يجحدوا أن يستطيعون ال الفني األدب هذا يدرسون الذين هؤالء
النثر. من حظٍّا

والفاريس والالتيني والروماني اليوناني األربعة واآلداب العربي األدب

اآلداب عن يقل أن األحوال من بحال يمكن ال وفلسفته وعلمه ونثره شعره العربي األدب
من بد يكن لم وإذا والفاريس، الالتيني عىل متقدم شك غري من هو بل القديمة، األربعة
العزة، تملؤه الذي اإلجالل من يشء مع له ينحني العربي األدب وأن مناظر، له يكون أن

اليوناني. األدب فهو
ليس فهو اليوناني، األدب تقليد عىل يقوم أنه فسرتون الالتيني، األدب وأما
وهو وأبرعهم برعوا. مهما اليونان لخطباء تالميذ الرومان خطباء وإنما مبتكًرا، أدبًا

و«ديموستني». «ألرسطاطاليس» تلميذ «سيسريون»
و«توسديد». «لهريودوت» تلميذان و«تاسيت» «تتليف» وأبرعهم ومؤرخوهم،
اليونان. شعراء من وغريه «لهومريوس» تالميذ «فرجيل»، وأكربهم وشعراؤهم،

سيئ تقليد فهو التمثييل من عندهم ُوِجد وما يُذَكر، تمثييل شعر للرومان وليس
اليونان. لتمثيل رديء

باليونان شك غري من تأثرنا فقد نحن أما لليوناني، تقليد الروماني األدب هذا كل
غري، ليس مقلدون أننا زاعم يزعم أن املستحيل من ولكن والفرس، والهنود والرومان
عن أخذنا مقلدون إننا عنا يقال ال والعلم، والنثر الشعر يف قوية ظهرت العرب فشخصية
محوناه. ثم وهضمناه، أوًال، أخذناه ما أسغنا حتى غرينا، عن نأخذ نكد لم ولكنا غرينا،

الفاريس األدب من العربي األدب أفاده ما

األدب أن زعموا شنيع: خطأ عىل قائمة ا جدٍّ غريبة أسطورة فهناك الفاريس األدب أما
تالميذ العبايس العرص يف كانوا العرب وأن الفاريس، لألدب ا جدٍّ كثري بيشء مدين العربي

فرًسا. البالد ورجال فرًسا، والعلماء فرًسا، الشعراء كان يشء، كل يف الفرس
كثري يف ولكنه شديًدا، تأثريًا العربية الحياة يف أثروا قد الفرس أن أنكر فلست أنا أما

ا. جدٍّ سيئ األحيان من
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والنثر الشعر حديث من

قصور وجعلوا املطلق، الحكم سياسة العرب عىل أدخلوا الذين الفرسهم أن وحسبنا
يف طرائقهم الفرس من تعلمنا فقد املدائن، يف األكارسة بقصور أشبه بغداد يف الخلفاء

والعبث. واللهو القصور وتأسيس واللبس، والرشب األكل
األدب يف أثر الذي الفاريس األدب عن نبحث حني أننا أعرتف أن مضطر ولكني

شيئًا. نجد نكاد ال العربي،
يف يشء كل يبذلون وكانوا والثالث، الثاني القرنني: يف السيادة أصحاب الفرس كان
وأين العربية؟ إىل تُرِجمت التي الكثرية الفارسية الكتب فأين ذلك، ومع نفوذهم، إظهار

العربي؟ الشعر يف وأثَّر تُرِجم الذي الفاريس الشعر
من اليونانية األمة عن تُرِجم ما جانب إىل تُذَكر تُرِجمت التي الفارسية الكتب تكاد ال

والفلسفة. العلوم
العربية فليست األدب يف ألخرى مدينة أمة كانت إذا فإنه هذا، من أبعد إىل أذهب وأنا

للعربية. املدينة هي الفارسية األمة بل املدينة، هي
هذا أن ستجدون الحديث، الفاريس األدب تاريخ تدرسوا أن تريدون عندما أنكم ذلك
فعل رد شكل يف نشأ األدب هذا أن وستجدون للهجرة، الرابع القرن يف يبتدئ التاريخ

له. ومقاومة العربي، لألدب
الشعر يف مذاهبهم العرب عن أخذوا للعرب، مقلدين األمر أول يف الفرس وكان
يف اآلن، بعد ما وإىل اآلن، إىل يقال الفاريس الشعر أن تالحظوا أن يكفي أو وعلومهم،
عىل منظومة األدب، آيات من وآية الفرس فخر وهي والشهنامة، العربي الشعر أوزان

عربي. بحر وهو املتقارب، البحر
حد إىل متأثرون جميًعا أنهم لرتوا الفرس، شعراء من شاعر أي تقرءوا أن ويكفي

العربي. األدب أنحاء من بناحية ا جدٍّ بعيد

األربعة واآلداب العربي األدب بني

اآلداب هذه بني — والعربي والالتيني والفاريس اليوناني األربعة: اآلداب هذا فبني إذن
اليوناني، أولها بأن إال أعرتف أكاد ال — الوسطى والقرون القديم العرص يف شاعت التي

العربي. األدب يليه ثم
العربية، األمم كل عليه عاشت الذي األدب هو العربي األدب أن نالحظ أن ويكفي
األدب كان حني يف الوسطى، القرون طوال والعقل العلم لواء حمل الذي األدب وهو
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نالحظ أن ويكفي جهالتها، يف منهمكة أوروبا وكانت القسطنطينية، يف منحاًزا اليوناني
التصال نتيجة هي إنما أوروبا يف عرش الثاني القرن يف ظهرت التي األوىل النهضة أن
التي الثانية النهضة جاءت حتى األوروبي، العقل أحيا الذي هو فأدبنا بالعرب، أوروبا

القديم. اليوناني باألدب األوروبي األدب فيها اتصل
اإلنساني والعقل اإلنساني األدب لواء حمل قد أنه إال العربي لألدب يكن لم فلو
بنفسها، تعتز التي اآلداب من األدب هذا بأن لالعرتاف كافيًا هذا لكان قرون، عرشة يف

الزمان. لرصوف تثبت أن وتستطيع
نتخلص أن نستطيع فلن ونحاول نفعل مهما العربي األدب عىل نعيش اآلن نحن
حقيقة أنها أترون وقوتها، وعلمها بآدابها العالم عىل اآلن تسيطر التي وأوروبا منه،

… ال … العربي؟ األدب عن تستغني أن استطاعت
ألوروبا، مؤثل مجد تأسيس يف سببًا كان املسكني العربي األدب هذا أن فأعتقد أنا أما
العربي، درساألدب يف املسترشقون يبذلها التي العنيفة املجهودات إىل تنظروا أن وحسبكم
العربي؟ األدب بدرس أمريكا عناية وما أوروبا؟ عناية ما وأموالهم، قوتهم فيه ويفنون

يُدَرس؟ أن خليق قيمته، له أدب ألنه أم له؟ قيمة ال أدب أألنه
بهذا مدينة بأنها واثق فأنا املسترشقني، بعلمائها اآلن تفخر أن أوروبا استطاعت إذا

العربي. لألدب
وال «رينان» الفرنسيني عند ُوِجد ملا وغريهم و«املعري» و«الجاحظ» «سيبويه» فلوال

غريهم. وال «ماسينيون» وال «كازانوفا»
عند ُوِجد ملا األدب هذا ولوال العربي، األدب يف البحث أعالم اإلنجليز عند ُوِجد وال

األعالم. هؤالء األملان

والحديث القديم بني العربي األدب

القديمة؟ اآلداب من العربي األدب مكان فأين وإذن
… ال … غريه؟ آخر أدب يوجد وال وأرقاها، اآلداب هذه أول الجاحظ: يقول كما أهو

األخرى. اآلداب قيمة تنكر أن اإلرساف فمن
األدب ليس … ال … له؟ قيمة ال يشء واملجددين األوروبيني بعض يقول كما هو أم
فإذا اآلداب، أرقى من هو بل وسًطا، وليس اآلداب، أضعف هو وال اآلداب، أرقى العربي

الثاني. فهو القديم األدب ذُِكر
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قصريًا زمنًا أن عىل يدل يشء وكل األمل، إال عندنا فليس الحديث، األدب ذُِكر إذا أما
القديم. أدبنا لها ثبت كما األجنبية، لآلداب يثبت أن الحديث أدبنا يستطيع يميضحتى لن
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الثاينوالثالثللهجرة1 القرنني يف النثر

وأستاذه جوردان بني

السادة: أيها
موليري: قصص من قصة يف الفيلسوف ألستاذه السوقة Jourdan جوردان يقول
بطاقة أكتب أن أريد إني فيقول: هات. أستاذه: له فيقول ا. رسٍّ إليك ألقي أن أريد إني

عليها. بك أستعني أن وأريد جميلة، لسيدة
فيقول: نثًرا؟ تريد هل … كال فيقول: شعًرا؟ تريد هل ذلك، لك أستاذه: له فيقول

كال.
يمكن ال الكالم ألن نثًرا؛ وإما شعًرا إما تختار أن بد فال ذلك ومع أستاذه: له فيقول
يناولني أن خادمي إىل أطلب فعندما وإذن صاحبه: له فيقول نثًرا؛ أو شعًرا إال يكون أن

نعم. له: فيقول النثر؟ أقول فأنا حذائي، أو قلنسوتي
أدري؟ وال سنة، أربعني منذ النثر أتكلم فأنا إذن للعجب! يا فيقول:

.١٩٣٠ ديسمرب ٢٠ بتاريخ الجغرافية الجمعية بقاعة أُلِقيَْت 1
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وأنصارهما والنظم النثر

كان ما نحو عىل النثر نفهم هذا، جوردان كان كما جميًعا نكون أن السادة أيها أخىش
والقافية. والوزن بالنظم يتقيد لم كالم كل أنه من جوردان، يفهمه

ومنثور، منظوم إىل الكالم فقسموا العربي األدب ومؤرخو األدباء جرى هذا وعىل
بالوزن تقيد ما هو املنظوم وأن والقافية، بالوزن يتقيد لم ما هو املنثور الكالم أن وزعموا
أن فزعموا وأنصارهم الشعراء فأما قسمني، إىل انقسموا أنهم هذا عن ونشأ والقافية،
مضوا ثم والوزن، القافية يتكلفه: عندما صاحبه، يكلف الشعر ألن النثر؛ من خري الشعر
مفاخرهم، ُقيِّدت وفيه العرب، ديوان ألنه النثر؛ من أفضل الشعر أن رأوا هذا، من أبعد إىل

قديمة. فضائل من لهم ما تخليد يف الفضل يرجع وإليه
موضوع ألنه ثم املوسيقى، يالئم الشعر ألن أفضل؛ أنه يف هذا من أكثر إىل مضوا ثم

مًعا. واملوسيقية الغنائية اللذة مصدر فهو الغناء،
فضل من للشعر ما ننكر ال فقالوا: لفنهم، االحتجاج يف النثر أنصار يقرص ولم
يكون ال الشعر وألن الحياة، برضوريات يفي ألنه منه؛ أفضل النثر أن نرى ولكن ومزية،
فقد وإذن العلم، ولغة الدين ولغة السياسة لغة النثر أن ورأوا اللهو، فنون من فنٍّا إال
يتجه بما اتصاًال وأشد اإلنسان، بحاجات مساًسا أشد النثر ولكن مكانة، ذا الشعر يكون

الشعر. من أفضل فالنثر وإذن إليه؛
واقًفا يتكلم أن يستطيع الناثر أن حني عىل واقًفا، ينشد الشاعر أن هذا عىل وزادوا

جالًسا. أو
خالًفا تجدوا حتى الضخمة، األدب كتب من كتابًا تقرءون تكادون ال النحو هذا وعىل
يدرسون الذين أن هذا ومصدر الكتَّاب، وأنصار الشعراء وأنصار والكتَّاب، الشعراء بني

ينبغي. ما بقدر الحياة من النثر ومكانة الشعر مكانة يقدرون ال العربي األدب

أسبق وأيهما والنثر الشعر

أصبح الطور انقىضهذا فإذا أطوارها، من طور يف الحياة رضورات من رضورة فالشعر
األشياء هذه يصور خليفته النثر وأصبح ذلك، من بيشء يقوم أن عن عاجًزا الشعر

الجديدة.
والزينة، الرتف من رضبًا الثاني الطور يف يصبح أوًال رضورة كان الذي والشعر

كليهما. عن تستغني أن تستطيع ال والحياة
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ونثر، شعر لها وكان أدبية، حياة لها كانت التي األمم تاريخ نالحظ عندما وكذلك
بزمن النثر يوجد أن قبل فيها ُوجد الشعر وأن شعًرا، بدأت قد األدبية حياتها أن نالحظ
الذي النثر أقصد إنما جوردان، يفهمه الذي النثر ذلك أعني فال النثر قلت إذا وأنا طويل،
عن عربت بالنثر، وميولها عواطفها عن تعرب أن قبل أدب، لها التي فاألمم األديب، يفهمه
وارتقى األمم، هذه تطورت ا فلمَّ األدبي، لسانها هو الشعر وكان بالشعر، وآالمها لذتها
ذلك عن نشأ الشعوب، من بغريها واتصلت واالجتماعية، السياسية نظمها وتغريت عقلها،

قبل. من عندها توجد لم وآراء أفكار فيها ُوِجدت أن
أن عن الشعر فعجز وتعلنها، تصورها وأن واآلراء، األفكار هذه تنظم أن واحتاجت
بالنثر. عنها فعربت الشعر من بأوسع الحاجات هذه عن تعرب أن واضطرت عنها، يعرب
الشعر تنشئ شاعرة، أوًال نراها مثًال، اليونانية كاألمة األمم تاريخ نالحظ عندما لذلك
الذي السيايس، االضطراب وقت يف إال عندها النثر ينشأ وال تمثيليٍّا، ثم غنائيٍّا ثم قصصيٍّا

االجتماعية. والحياة الحكم نظم فيه تتغري
جديدة، أفكار وتنشأ املختلفة والغربية الرشقية واألمم اليونان بني الصلة وتشتد
كله، هذا عن تعرب أن إىل تضطر هنالك الديني، ومنها الفلسفي، ومنها السيايس، منها

الرومانية. األمة عند نجده هذا ومثل النثر، فينشأ يسعه، أن عن الشعر ويعجز

وبعده اإلسالم قبل العرب

لها شعر، أمة كانت اإلسالم. قبل األول العرص يف العربية األمة عند نجده الذي هو وهذا
العاطفة عىل الحياة من النوعني هذين يف تعتمد الخاصة، والسياسية االجتماعية حياتها
أو الحرب إىل الشعور هذا بحكم تندفع والروية، الحكمة عىل اعتمادها من أكثر والشعور

الجاهلية. الحياة نواحي من ناحية أي إىل أو الخصومة، أو السلم
لم وملا شعًرا، بهذا نطقت املؤثرات بهذه وتأثرت تريد، ما إىل ذلك من وصلت فإذا
الشعوب، هذه عند عما كثريًا تعرف تكن ولم الشعوب، من بغريها االتصال شديدة تكن

هذه. حالتها عىل ظلت
وحل السيايس، النظام تقوض ا: تامٍّ تغريًا العربية الحياة تغريت اإلسالم جاء فلما
األجنبية األمم وإخضاع العربية األمة وحدة عىل يعتمد جديد، نظام القديم النظام محل

اإلسالم. يف وإدماجها
وتغريت الخالفة وجدت قبل: من معروفة تكن لم للحكم نظم الحياة هذه عن ونشأت

الجماعات. وعالقة والطالق، الزواج نظام وتغري االجتماعية، الحياة
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أصبح حتى ويقوى يشتد أخذ اتصاًال األخرى باألمم العرب واتصل الفتوح، كانت ثم
وأفكار، آراء من األمم لهذه كان ما عىل العرب اطلع أن عنه ونشأ امتزاًجا، ثم اختالًطا،
هذا عن ونشأ وتضعف، تقوى بحظوظ قليًال قليًال منه وأخذوا وفلسفة، وعلوم وديانات

واالجتماعية. والعاطفية والشعورية العقلية حياتهم تغريت أن
العرص هذا يف أخذوا والشعور، بالحس متأثرين األول عرصهم يف كانوا أن فبعد
ويتلمسون يفكرون جعلتهم ومشكالت مسائل أمامهم وظهرت ويروون، يفكرون الجديد

املعقدة. املسائل لتلك الحلول
أن ذلك واستلزم التفكري، موضوعات وتغريت الحياة، تغريت أن كله هذا عن فنشأ
من لهم يكن لم جديد لسان لهم ونشأ أنفسهم، يف عما بها يعربون التي العبارة تتغري

الشعرية. القيود بدون املعاني عن يعرب الذي النثر وهو قبل،

الفني والنثر العرصالجاهيل

بسطنا إذا عليه االعتماد يمكن بسيط ساذج تقسيم ونثر نظم إىل الكالم فتقسيم وإذن
عندما بالكالم يُعنى إنما األدب، تاريخ يدرس والذي األديب، أن تعلمون ولكنكم األشياء،
جهة، من التفكري إىل العاجلة، الحاجات وأداء العادي، الحديث من النحو هذا يتجاوز

أخرى. جهة من والجمال
تعنينا ال الناس، يتبادلها التي العبارات وهذه التخاطب، ولغة العادية، فاألحاديث
خاص حظ لها يكون حينما إال تظهر ال قيمتها إن إذ وتاريخه؛ العربي األدب درس يف

خاصة. فنية لذة أو جمال من
أنصار من نكون أن عىل نحرص مهما — األحوال من بحال نستطيع ال أننا والواقع
فيه ليس والذي فني، نثر له العرصكان هذا أن إىل نطمنئ أن — وعشاقه الجاهيل العرص

القرآن. هو إليه نطمنئ أن يمكن نصٍّ أَْقَدَم أن شك

والشعر النثر بني القرآن

أن يمكن وال قرآن هو إنما شعًرا، ليس أنه كما نثًرا، ليس القرآن أن تعلمون ولكنكم
وليس الشعر، بقيود يتقيد لم فهو — واضح وهذا — شعًرا ليس االسم، هذا بغري ى يُسمَّ
بعضها يتصل التي القيود هذه وهي غريه، يف توجد ال به، خاصة بقيود مقيد ألنه نثًرا؛
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ولكنه نثًرا، وال شعًرا ليس فهو الخاصة، املوسيقية النغمة بتلك وبعضها اآليات، بأواخر
نثر، إنه نقول أن نستطيع فلسنا َخِبرٍي﴾، َحِكيٍم لَُّدْن ِمن َلْت ُفصِّ ثُمَّ آيَاتُُه أُْحِكَمْت ﴿ِكتَاٌب

شعًرا. ليس أنه عىل هو نص كما
بمثله. يأتي أن أحد يحاول ولم مثله، بعده يكن ولم قبله، يكن لم بابه، يف وحيًدا كان

سبيًال. ذلك إىل يجدوا لن أن وأنذرهم يحاكوه، أن الناس وتحدى
مستحيلة، نفسها يف كانت التي املحاولة هذه من أنفسهم والكتاب الخطباء وأراح

الدين. عىل وخروًجا مروًقا تَُعد كانت والتي
الشاعر قال فإذا املحاكاة هي إنما األدبي لإلنتاج األسباب أهم أن تعلمون وأنتم
بل اللذة، بهذه يكتفي ال من ومنهم يرويها من فمنهم بها الناس وأعجب قصيدة البليغ
تالميذ للشعراء ويكون الشعر، ينتج النحو هذا وعىل بأمثالها، ويأتي يحاكيها أن يحاول

ومقلِّدون.
له يجد ولم مقلًدا له يجد لم القرآن أن إىل نطمنئ أن نستطيع الناحية هذه فمن

يشبهه. بما يلحق ولم يسبق لم بابه يف وحيد هو تلميذًا،
يشء به يقاس أن يصح ال الذي الخاص مقامه يف القرآن نضع أن الحق فمن وإذن

العربي. النثر عن نبحث وأن آخر،

العرصالجاهيل نثر

نثر له كان فقد ذلك ومع حددته، الذي باملعنى نثر له يكن لم الجاهيل فالعرص وإذن
الوزن. من وخلوه الذاكرة، لضعف إلينا يصل لم خاص،

ما أن — الجاهلية العرب حياة فهمنا إذا — شك من وليس الخطابة، هو النثر هذا
منظوم. غري كالم إىل يحتاج كان خصومات من بينها يقع كان

يعجبوا أن عىل ويحرصون القبائل بلسان ينطقون واملحامون الخطباء كان فقد
فقد الفكرة هذه ُوِجدت ومتى فنية، لذة فيهم ليثريوا بل فحسب، ليقنعوهم ال السامعني

الفني. الجمال ُوِجد
هذه ولكن السامعني، خلب عىل ذلك يف معتمدين ون ويُحاجُّ يُقِنعون كانوا والخطباء
الخطابة هذه نتصور أن السهل من كان وربما به، نثق يشء منها إلينا يَِرد لم الخطابة
هذه كل وأحاديث، خطابة من فيها وما السري كتب نقرأ عندما دقيًقا ليس مقاربًا تصوًرا

الجاهيل. النثر عن فكرة تعطينا
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اإلسالم صدر يف النثر

الحوار ألسباب الخطابة فنُّ َقِوَي طبًعا النثر؟ من يوجد كان الذي ما اإلسالم، صدر يف
وبالطبع املختلفة، الخصومات أو السياسة أو الدين موضوعه كان سواء اإلقناع، ومحاولة
هذه ولكن بعده، من الخلفاء وكتب رسائل، النبي كتب يكتبوا؛ أن إىل املسلمون احتاج
أو تفنن غري يف األداء، مجرد إال منها يُقَصد ال مخترصة كانت تُكتَب كانت التي الرسائل

خاص. فني لجمال إثارة
ليس رموًزا، تكون أن توشك صغرية جملها قصرية، الرسائل هذه كانت هنا ومن

األلفاظ. حيث من الشعراء، عند نجدها التي الفنية املحاوالت أو التفصيل هذا فيها

األول القرن منتصف بعد النثر

قد العرب وكان كثريًا، تقدمت قد الفتوح كانت للهجرة األول القرن منتصف يف ولكن
حتى كثرت قد واالجتماعية السياسية املشكالت وكانت األمم، من بغريهم يتصلون بدءوا

السياسية. األحزاب أنشأ قد كله هذا وكان امللك، نظام وأقامت الخالفة نظام هدمت
األمم من كثري فأسلم العقلية: الناحية من أخرى أشياء نشأت التطور هذا جانب إىل
نظمهم وأخذوا بهم العرب واختلط الجديد، الدين ودرسوا العربية وتعلموا األجنبية،
ونشأت الدينية، الجهة من بغريهم املسلمون واتصل واألدبية، واالجتماعية السياسية
العرب وأخذ ات، محاجَّ بينهم وقامت املسلمني، وبني األخرى الديانات أنصار بني العالقات
هذا أن ذلك ومعنى القديمة، الحضارة أسس عىل جديدة حضارة يقيمون أي يتحرضون،
مشكالت الجديد العرص هذا يف أمامه وجد جاهليته، يف ساذًجا كان الذي العربي، العقل

واالجتماعية. املادية الحياة يمس ما ومنها والحضارة، الدين يمس ما منها حقيقية،
العرب عرف عندما بهم، اتصل من مع الفالسفة أثارها فلسفية مسائل أمامه وجد ثم

واليونان. للفرس فالسفة بقايا
هذه عن التعبري يف يشرتك أن من بد له يكن ولم يفكر، أن من للعربي بدٌّ يكن لم
مسائل يناقشيف أن له بد ال وكان بلغته، عنها يعرب األمم من غريه كان كما بلغته، املسائل

والدين. السياسة
حياة بعد حرضية حياة تبدأ عندما — األمم بها تتصف التي الصفات أهم ومن
حديثة كانت وإن أنها األمم من ولغريها ألبنائها تظهر وأن قديمها، تروي أن — بدوية

ومكانة. مجًدا األخرى األمم من أقل فليست بالحضارة، عهد
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كما تاريخها، عن تعرب أن لألمة بد ال إذ تاريخ؛ لها يكون أن العرب اضطرت وإذن،
تاريخهم. عن واليونان الفرس عرب

الرأي يبسط وأن الجديدة، املعاني هذه عن يعرب أن بحال الشعر يستطيع وال
مفصًال. واسًعا قصًصا التاريخ يقص وأن والفلسفي، الديني الرأي يبسط وأن السيايس،
والعلوم التاريخ ووصف واملناظرة، للمحاورة النثر إىل االنرصاف من بد يكن ولم
األسباب له ُوِجدت قد النثر إن نقول: أن العرصنستطيع هذا ففي بسهولة، عنها والتحدث

أخرى. جهة من جديدة فنون له تنشأ وأن جهة، من يقوى أن من مكنته التي
أسبابها واشتدت الجاهلية، يف موجودة كانت التي فالخطابة منه، قوي الذي أما

اإلسالم. يف ودواعيها
عن املعاني: هذه عن تعرب التي الفنون هذه فهو يكن لم أن بعد نشأ الذي وأما

والدينية. والفلسفية العلمية واملناظرات التاريخ
يعرب ال والذي العادية، األحاديث وال التخاطب، لغة ليس الذي العربي فالنثر وإذن
يظهر عامة صورة هي حيث من بل شعور، أو عاطفة هي حيث من شعور أو عاطفة عن
ولم اإلسالم يف ظهر الجديدة، اإلسالمية الحياة آثار من أثر النثر هذا التفكري، نتيجة فيها

موجوًدا. يكن
العرب أعارت تكن لم أمة ألن طبيعية؛ أسباب وجوده إىل دعت التي األسباب هذه
ولذلك العربية؛ الحياة حاجة إليه دعت فن وهو أوجدته، التي الظروف هي بل النثر،

األمم. من غريها من النثر استعارت العرب أن نفوسنا من ننزع أن يجب

العربي النثر يف واليونان الفرس أثر

وليس مرسفون، اليونان أو الفرس عن نثرها أخذت قد العربية األمة أن يزعمون فالذين
وتطور بهؤالء، تأثر ولكنه النشأة، عربي كان بل هؤالء، عن بعيًدا نشأ النثر أن هذا معنى

األمم. بتلك العرب اتصال بفضل
أن نستطيع فال بها وكتبوا العربية اللغة كثريون وتعلم األجنبية، األمم هذه أسلمت
يقال: أن يمكن الذي وإنما وطنيتهم، من تجردوا قد العربية كتابتهم يف هؤالء إن نقول
أنه كما قوميته، عن ورثه ما فيها أدخل العربية الفاريس أو اليوناني هذا تعلم عندما إنه
إىل وأضافه به فتأثر فيها ما بكل اللغة تعلم فهو خالصة، عربية ثقافة من فيها بما تأثر
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فاريس أو خالص، عربي إنه عنه نقول أن نستطيع ال مزاج عنهما فنشأ الوطني تراثه
خالص. يوناني أو خالص،

اليونان؟ أم الفرس النثر، يف تأثريًا أقوى كان العنرصين أي
واضح، ودليلهم اليونان تأثري من أقوى الفرس تأثري أن إىل يميلون املسترشقني أكثر
من العباسيني، عرص يف أو األمويني عرص يف سواء اإلسالم، يف نثًرا كتبوا الذين فأكثر

الفرس. من وهؤالء املوايل،
نستطيع وكيف الفارسية، بثقافتهم النثر يف أثروا قد هؤالء يكون أن فيجب وإذن

فاريس؟ املقفع» «ابن الكتاب وزعيم هذا يف نشك أن
أقوى اليوناني التأثري أن يف يفكرون — هؤالء من وأنا — آخرين قوًما هناك ولكنَّ

الفرس. من الكتاب كثرة أن برغم الفاريس، التأثري من
يف اإلسكندر، أيام منذ البالد هذه يف العهد قديمة كانت اليونانية الثقافة ألن وذلك

امليالد. قبل الثالث القرن
الرسمية اللغة هي اليونانية اللغة كانت حتى امليالد قبل الثاني القرن ينتِه ولم
مرص يف األدنى الرشق بالد كل كانت حتى املسيحي التاريخ يتقدم يكد ولم األدنى، للرشق
اليونان. وعلوم واألدب الفلسفة تعلم يونانية، مدارس فيها انبثت قد والعراق وسوريا

هذه فيها انبثت وقد البالد، تلك صادفوا فاتحني، العرب وخرج اإلسالم، جاء وعندما
آثاًرا والجزريني والشاميني املرصيني عقول يف املدارس هذه تركت وقد اليونانية، املدارس

الزمن. مع إال تُمَحى أن يمكن ال
الشام عىل أمرها يقف لم قرون، تسعة الرشق يف استمرت التي اليونانية، الثقافة هذه
يف البطالسة عهد منذ نفسها الفارسية البالد عىل هجمت بل ومرص، والجزيرة والعراق
أقىص إىل وصلت الفرسحتى يف تنبث اليونانية الثقافة وأخذت آسيا، يف مرصوالسلوقيني

الرشق.
الثقافة وتعمقت والفرس، اليونان بني الصلة اشتدت الرومانية اإلمرباطورية عهد ويف

الفرس. بالد يف اليونانية
وأصبحت املسيحية ظهرت عندما — اإلسالم ظهور قبيل العرص، هذا أواخر ويف
الفرس، بالد إىل اليونانية الثقافة هاجرت — الوثنية املعابد وأُغِلقت الرسمية، الديانة

تعضيد. كل الفرس ملوك من ولقيت ونًرصا، حماية منها فوجدت
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زعيم املقفع» «ابن أن حد إىل اليونانية بالثقافة التأثر شديد كان الفاريس العقل هذا
آثار ترجم إنه قيل حتى اليونانية، الثقافة من الحظ عظيم كان والعرب الفرس كتَّاب

اليونان.
يُدرَّس كان اليونان هؤالء أدب وأن نثر، وفيه شعر فيه أدبًا لليونان أن نعلم ونحن
يونانيني املدارس هذه إىل يختلفون الذين وكان وأنطاكية، والرها وغزة اإلسكندرية يف
فارس. يف اليونانية الثقافة تستقر أن قبل هذا وكل وفرًسا، ومرصيني وساميني وآراميني
فالواقع أدب، للفرس كان قد أن يُرى كان فإذا محدودة، الفارسية الثقافة أن ونعلم
اآلداب إىل تُرِجم والذي الخطر عظيم يكن لم بالعرب الفرس عرصاتصال يف األدب هذا أن

اليونانية. اآلداب من تُرِجم ما كثرة مع قليل الفارسية من العربية
كتاب تنحرصيف: وهي الخطر، عظيمة األمر حقيقة يف تكن لم الفارسية اآلداب هذه
شعر عليها يشتمل التي والحكم الصغري، األدب وكتاب الكبري، األدب وكتاب ودمنة، كليلة

السياسية. الكتب وبعض العتاهية، كأبي الشعراء بعض
الثاني القرنني يف العرب إىل وصل فاريس أدب إنه يقال أن يمكن ما كل هو هذا
سرتون التفكري، يف مختلفة ونظم الفلسفة، اليونان: عن العرب إىل وصل بينما والثالث،

الفنون. من وغريهما والبيان النحو يف أثرها
األخرى؟ من الواحدة والفرس، العرب استفاده الذي ما برصاحة: أقول أن أردت فإذا

أعطوهم. مما أكثر العرب من أخذوا الفرس أن فرأيي
بالعرب الفرس اتصل أن بعد نشأ إنما الحي الفاريس األدب أن نعلم أن وحسبنا

العربية. تعلموا أن وبعد
كان وما املسترشقون، يتصوره ما بمقدار التأثري من العربي النثر الفرس يُعِط ولم

يشء. بكل للفرس مدينة العرب إن قالوا: الذين الفرس من الشعوبية يراه
السياسية والنظم املاديات، من بالكثري للفرس مدينون العرب أن شك غري ومن
يف مدينة العرب أن رأيي ويف يْن، الدَّ هذا تقدير يف ا جدٍّ مقتصد فأنا األدب يف وأما وغريها،

قليل. غري بيشء اليونانية لألمة أدبها
جميًعا كانوا أنهم الحق من ليس النثر يكتبون بدءوا الذين الُكتَّاب أكثر أن إىل هذا
فهم ومرص، والجزيرة الشام من كانوا كثريين أن به املوثوق من كان وربما الفرس، من
كانوا كتبوا الذين أكثر أن صحيًحا فليس يونانية، ثقافتهم ساميون، أو يونانيون إما

الفاريس. التأثري من أقوى اليوناني التأثري أن شك من وليس فرًسا،
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اليونانية أو بالفارسية يتأثر لم الذي العربي النثر

األجنبية؟ الثقافات بهذه اتصل أو تطور ومتى كيف نتصور أن نحب العربي، النثر هذا
اليونانية؟ أو بالفارسية يتأثر لم الخطابة غري عربي نثر يوجد أليس أسأل: أن وأحب
النثر وبني بينه الفرق نرى أن السهل من كان النثر، بهذا نظفر أن استطعنا فإذا

األجنبية. بالثقافات تأثر الذي
إشارة فيها فسنجد النقائض، نقرأ أن ويكفي الصعب، باليشء ليس النثر هذا ووجود
األيام هذه أخبار علينا يقصوا وأن تفسريها، إىل والرشاح املفرسون يضطر العرب، أيام إىل
يوم ويف البسوس، حرب ويف والغرباء، داحس بسبب وقعت إنها يقولون العرب كان التي

وغريها. الفجار وأيام وتميم، عامر بني كان وما الكالب،
استقر عندما والكوفة، البرصة مدينتي يف وتحكى تروى كانت القصص هذه كل

األعراب. هم الناس إىل بها يتحدثون الذين وكان املرصين، هذين يف العرب
العقلية بل اليونانية، وال الفارسية العقلية ليست القصص هذه يف يظهر والذي
القصص، هذه يف الشجاعة من حظ أعظم القبائل من للنابهني تثبت أن تريد التي العربية
أيام اإلسالمية والفتن اإلسالمي، الفتح وأوائل النبي ومغازي العرب، أيام تقص التي

عثمان.
فإذا الخالص، العربي النثر فيها ترى التي الخالصة العربية القصص هي هذه
الُكتَّاب نثر وبني بينه نقارن أن علينا السهل من كان النثر هذا نجد أن استطعنا
اليونانية الثقافة من املزاج بهذا املتصلون وهم والثالث، الثاني القرنني يف ظهروا الذين

والفارسية.

املحدث الخالصوالنثر القديم النثر بني

املختلفة، التأثريات إىل تهدينا املحدثني الكتَّاب ونثر العربي النثر هذا بني املقارنة أن وأظن
العربي. النثر يف املختلفة الثقافات أحدثتها التي

وما التأثري من الفارسية للثقافة ما درس إذا العربي، األدب مؤرخ استطاع وربما
أو الثقافة هذه إىل تضاف أن يمكن التي اآلثار يستخلص أن التأثري، من اليونانية للثقافة

تلك.
الكاتب هذا إن نقول أن السهل من كان فربما يسري، هو بل مستحيًال، هذا ليس

باليونانية. تأثًرا أشد وذلك بالفارسية، تأثًرا أشد بعينه
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أو رسياني أصل من كانوا الذين املوايل من الكتاب كتابة بني نقارن عندما فنحن
أننا أزعم فاريس، أصل من كانوا الذين وبني اليونانية، بالثقافة تأثروا والذين مرصي،

الفاريس. الطابع من اليوناني الطابع سنتبني بينهم نقارن عندما
العربي، النثر أصل يف محارضة William Marçais مارسيه وليم األستاذ ألقى وقد
املقفع، ابن كتب فيما الفارسية اللغة تأثري كان حد أيِّ إىل السؤال: بهذا محارضته وختم

ترجم؟ وفيما
عليها يغلب واسعة كانت أم الفاريس، الطابع عليها يغلب حرفية ترجمته أكانت

العربي؟ الطابع
الذين ألن اآلن؛ ميسوًرا ليس السؤال هذا عىل الجواب «إن وقال: أسفه األستاذ وأظهر
أن الحظ سوء ومن والفهلوية، العربية أتقنوا الذين هم السؤال، هذا عىل الرد يستطيعون

ضاعت.» قد املقفع ابن عنها ترجم التي األصول
عسريًا، ليس مارسيه األستاذ سؤال عىل الجواب إن أقول أن أستطيع فأنا هذا ومع

الكبري. واألدب الصغري األدب يف الجواب نجد أن ونستطيع األصول، نعرف لم وإن
ونحس والدوران، االلتواء من شيئًا فيها تجدون املقفع ابن كتابة تقرءون عندما
الضعف هذا ونحس يحسها، التي املعاني عن التعبري يف مشقة يجد الكاتب أن نقرأ ونحن
يكلف املقفع ابن فنجد بآذاننا، بل فحسب بعقولنا ال نحسه للعربية، الكاتب يكلفه الذي

يحتملها. ألن ا مستعدٍّ العربي النحو يكن لم ربما تكاليف، العربي النحو
— للكتابة األعىل املثل وواضع اآليات، وصاحب الكتَّاب زعيم أنه مع املقفع، وابن
أصحاب كتب ما وبني بينه واملقارنة العربي، والنحو الفصاحة من الحظ عظيم يكن لم
والفارسية، العربية اللغة يحسن مسترشق من أكثر يكن لم أنه عىل تظهركم وغريهم النحو

أحيانًا. ويخطئ كثريًا ق فيُوفَّ عظيًما؛ جهًدا ويبذل
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الثاينوالثالثللهجرة1 القرنني يف النثر

الثاني القرن مستهل يف الحياة

السادة: أيها
أتعبوا قد األموي العرص يف الشعراء فحول كان للهجرة األول القرن انتهى عندما
الذي والهجاء، املناقضة من بينهم كان وبما ينقيض، ال الذي بهديرهم والشام العراق أهل

واإلقذاع. القذف من برضوب العربية الحياة فنون وتناول واألخالق، األعراض تناول
ذلك يف حالهم وكان وملُّوه، الشعر هذا سئموا قد والشام بالعراق الخري أهل وكان
حتى ساعة فيه نميض نكاد ال واألخطل، وجرير الفرزدق شعر نقرأ عندما نحن كحالنا

له. حد ال الذي والسأم امللل منا يأخذ
رددوا ما لكثرة قليل؛ غري امللل من بيشء النفوس أصابوا قد الحجاز أهل َغِزلو وكان
يشتاقون والحجاز والعراق الشام يف الناس وكان العزائم، توهن التي الفاترة النغمات من

القديم. الشعر عن يلهيهم جديد يشء إىل
عادت ثم معاوية، أيام وهدأت اإلسالم أول يف اتصلت التي والفتن الثورات وكانت
كرست قد الثورات هذه كانت مروان، بن امللك عبد أيام هدأت ثم يزيد، أيام فاستؤنفت
وكانت والتفكري، األناة إىل ظاهًرا ميًال العربية النفس يف وبعثت العربي، الشباب حدة من
ويفكر نفسه يف يروى أن عىل وحملته العربي العقل لنضج مهدت قد الظواهر هذه كل

والثورات. والفتوح اإلسالم من كان فيما

.١٩٣٠ ديسمرب ٢٧ يف الجغرافية الجمعية بقاعة أُلِقيَت 1
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أول كانا العقلية، الحياة من نوعني يستحدث أن إىل دعاه التفكري من النوع وهذا
العربي األدب تاريخ ندرس عندما ونحن الفلسفة، واآلخر التاريخ أحدهما النثر: ظهور

الفنني. هذين نشأة شهد قد العراق أن نجد الثاني القرن يف
القصاص فيها يجلس كان التي القصصية املجالس ُعِرفت الثاني القرن أول ففي

املسلمني. وفتوح النبي وغزوات الجاهلية، يف العرب عن الناس يحدثون البرصة، يف
املتكلمون كان الناس، إىل يتحدثون الُقصاص كان حني نفسه الوقت هذا ويف
البرصة، ومسجد الكوفة يف ويتجادلون يتناظرون السياسية الفرق ورؤساء والفالسفة

بالسيف. يؤيده كان أن بعد باللسان السيايس مذهبه منهم كل يؤيد
من كثري يشء إىل الناس يدعو املتكلمون يعلنه والذي املؤرخون يقصه الذي وكان
ما بتدوين أنفسهم يحدثون الدين رجال كان هذا أثناء ويف والعظة، واالعتبار التفكري

املختلفة. الفقهية واألحكام والفتيا القرآن وتفسري الحديث من حفظوه

الفني النثر نشأة

مظهر شهد الذي وهو العقلية، الحياة ظهور شهد الذي هو للهجرة الثاني القرن فأول
شيئًا يقوى أخذ النثر هذا أن نالحظ وبينما الفني، النثر نشأة وهو العربية، الحياة هذه
القرن آخر يف تويف فقد األخطل فأما قليًال. قليًال يضعف أخذ الشعر أن نالحظ فشيئًا،
لصاحبه، يقول منهما كل وأخذ الشيخوخة، أدركتهما فقد والفرزدق جرير وأما األول،
٦٧ه، سنة له يقوله كان ما امللك، عبد بن هشام أيام ويف الثاني القرن أول يف بالضبط

مروان. خالفة أوائل ويف
ولكنهم واإلذعان، والتغايض الرضا من يشء مع وجرير للفرزدق يسمعون والناس
يف إليهم يتحدثون املساجد يف يجلسون أخذوا الذين هؤالء من الشعراء غري إىل ينرصفون

الدينية. العلوم يف إليهم ويتحدثون النحو، يف إليهم ويتحدثون التاريخ،
اتصلوا العرب أن عىل تدل التي الجديدة الظواهر تظهر أخذت نفسه الوقت هذا ويف

وتُرتَجم. تُعرف أن خليقة علوًما لها أن وعرفوا األخرى، باألمم
قرصه يف كانوا الذين بعضالروم إىل تقدم العزيز عبد بن عمر أن املؤرخون فيحدثنا
ثم الطب يف كتابًا له فرتجموا اليونان، كتب من شيئًا له ليرتجموا العربية؛ تعلموا والذين

للناس. أخرجه أن إىل يوًما أربعني هللا واستخار املصىل، يف وضعه
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حديث من يدوِّن أن يف ُجريج ابن إىل تقدم العزيز عبد بن عمر أن يتحدثون وهم
الناس. عىل العزيز عبد بن عمر وأذاعه النبي، حديث من كتابًا ن فدوَّ شيئًا، النبي

خالص عربي نثر ُوجد املختلفة، بألوانه العرص هذا يف ُوجد النثر أن عىل يدلنا هذا
نثر وجد ثم الدين، يف خالص عربي نثر وُوجد املتكلمة، الفرق مناقشة ويف التاريخ، يف
نقلها املوايل أو الروم إىل العرب طلب التي الكتب هذه يف األجنبية، الثقافة تشوبه عربي

العربية. إىل
ناحية وهي اللغة، فيها تبسط العربية أخذت أخرى ناحية هناك كانت هذا أثناء ويف
وبالفارسية ومرص، الشام يف بالرومية ن تُدوَّ الدواوين وكانت الدواوين، أو اإلدارية اللغة

وخراسان. العراق يف
ينتمون الذين النصارى الشام أهل من إما موايل، الدواوين عىل يقومون الذين وكان
يستعرب يكن لم منهم وكثري العربية، وأتقنوا استعربوا الذين الروم من أو سامي، أصل إىل

العربية. أداء يحسن يكن ولم
الرومي، رسجون له يقال رجل الدولة مالية عىل يرشفون الذين الكتَّاب زعيم وكان

امللك. عبد بن هشام أيام حتى أرسته، وإىل إليه املالية األمور زعامة ظلت
الشام استوطنوا الذين الشام نصارى من أو الروم، من إما معه يعملون الذين وكان

اإلدارية. وفنونهم علومهم الروم أو الشام أهل من وتعلموا بعيد، عهد من
الذين املوايل أو الفرس من إما األمراء دواوين عىل يقومون الذين كان العراق ويف

استعربوا.

العربية إىل الديوان نقل

أيام يف كان هذا أن يزعم من فمنهم العربية، إىل الديوان نقل زمن يف املؤرخون ويختلف
امللك. عبد بن هشام أيام إال يكن لم هذا إن يقول من ومنهم امللك، عبد

فهذا خراسان يف الديوان نقل وأما الحجاج، أيام تم فقد العراق يف الديوان نقل أما
َسيَّار. بن نرص والية يف إال يتم لم

كتابة وبني الدواوين كتابة بني يفرقون ال العربي األدب تاريخ يدرسون والذين
يشء هذا يف كان وربما العربية، للكتابة نموذًجا الدواوين كتابة يتخذون وكانوا الرسائل،
حساب بكتابة وهي الحساب، من رضوبًا كانت الدواوين فكتابة الخطأ؛ من قليل غري

أشبه. املال
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يسرية أمرها أول يف كانت فقد واألمراء، الخلفاء عن تصدر كانت التي الرسائل وأما
الفنية، الرسائل تظهر ولم العادية، البدوية للطبيعة ممثلة كانت إنما فيها، تكلُّف ال سهلة
القرن آخر يف إال العرص، هذا يف الفنية للعناية موضوًعا واتخذوها فيها أهلها تأنق التي

الثاني. القرن وأوائل األول
الفنية. العناية الرسائل بهذه فيه ُعِني الذي العرص هو عرصهشام كان وربما

التاريخ يتناول الذي العلمي، النثر من منظًمة فنونًا نشهد األموي العهد آخر يف فنحن
التي الرسائل هذه موضوعه سياسيٍّا أدبيٍّا نثًرا ونشهد الدين، وعلوم والسياسة والفلسفة
بني أيام النثر يكد ولم املختلفة، السياسية املسائل يف واألمراء الخلفاء من تصدر كانت
الثاني. القرن أواسط يف العباسية الدولة كانت أن إىل التبسط، من النحو هذا يتجاوز أمية

العباسية الدولة مع النثر

أكثر إىل موضوعاته واتسعت فشيئًا، شيئًا النثر سلطان امتد العباسية الدولة قامت عندما
العرب بني االتصال اشتداد هذا أسباب من وكان األموي. العرص آخر يف عليه كانت مما
تسلط األسباب هذه أهم ومن والعراق، والجزيرة الشام يف املوايل من وغريهم والفرس
من وغريهم العرب بني التسوية طور إىل اإلسالمية العربية األمة ووصول واملوايل، الفرس

الحقوق. يف املوايل
السياسية للدولة املختلفة املناصب إىل يصلوا أن العرب غري استطاع الوقت هذا ويف
والجزيرة، الشام يف الساميني من األجنبية، العقول أمام واتسعت واإلدارية، والعسكرية
بآراء العربية اللغة َغنيت أن هذا عن فنتج وخواطرهم، آرائهم عن والتعبري التفكري ميادين
العرب. يف يشء كل حرصوا الذين أمية بني سياسة استمرت لو تنتج كانت ما ومذاهب

إىل املوايل سمو وهي األمويون، يعرفها لم ظاهرة العباسيني أيام يف نشهد أخذنا
الدولة ينظمون الوزراء هؤالء وأخذ أيًضا، والواليات الجيش يف الكربى واملناصب الوزارة
يونانية املختلفة: جنسياتهم عن ورثوا بما األمور ون ويُسريِّ الخلفاء عىل ويسيطرون
يصدرونها والرسائل، الكتب الخلفاء عن يصدرون عندما وأخذوا فارسية، أو آرامية أو
الدين من اللغة ورثتها التي العربية وبني بينها ممازجة املختلفة، الجنسيات لهذه ممثلة
كانت التي الكتب يف نراه ا، جدٍّ واضًحا تغريًا النثر وتغري اللغة فتغريت القديمة، والعادات

واملهدي. واملنصور السفاح العباس أبي عن تصدر
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العرب، وبني بينهم املساواة وتحققت األجانب، تسلط عندما العبايس العرص ويف
يمكنوا أن عىل ساعدتهم قوة أنفسهم يف األجانب هؤالء أحس قويٍّا، سلطانهم وأصبح
اإلكثار فكرة فظهرت اْلُخلَّص، بالعرب املساواة من ألنفسهم مكنوا كما األجنبية، لثقافتهم
بهم يتصل ومن الوزراء ورأينا والفارسية، اليونانية بالثقافات والعناية الرتجمة من

علوم. من والرسيان واليونان الفرس عند كان ما العربية إىل ينقلون
تزيد أن طبيعتها من كان األجنبية، الثقافات ترجمة إىل دعت التي الحركات هذه كل
تحتملها تكن لم مشقة تكلفها أن أيًضا طبيعتها من كان ولكن العربية، اللغة ثروة من

قبل. من
التجوز فيه يحتمل سهل والقصص القصص، عن تعرب األموي العرص يف أخذت

واألحزاب. الفرق بني واملناظرات السياسية املعاني عن وتعرب واإلهمال؛
التعبري اللغة تتكلف عندما فأما القول. يف وللتبسط للتهاون متسع املناظرات ويف
تحتمل، التي األشياء من ليس واالتساع والتساهل فالتجوز الدقيقة، والعلوم الفلسفة عن

املشقة. من كثريًا اللغة فيها تجد التي األشياء من بل
كانت التي األجنبية املعاني هذه باستيعاب األمر أول يف تسمح ولم اللغة، تسهل لم
بعد السابع القرن بعد ما إىل املسيح قبل السادس القرن من األجنبية اللغات لها تتسع
يفسدوا أن وإىل واالعوجاج، التكلف من رضوبًا يتكلفوا أن املرتجمون فاضطر املسيح،
والحذف، واإليجاز والتأخري التقديم من يكثروا أن وإىل الضمائر، بإفساد الجمل تركيب

املقفع. ابن كتابة يف تجدونه هذا كل ثقيًال، ممالٍّ إطنابهم فيكون يطنبوا أن وإىل

والفرنيس اليوناني والنثرين العربي النثر نشأة

ومطابقة املالءمة، كل مالئمة قدمته الذي النحو هذا عىل النثر نشأة أن إىل ألفتكم أن أريد
ولست راٍق، أدب لها كان التي األمم عند كان الذي النثر نشأة يف نألفه ملا املطابقة كل
وجدت العربي، الشعر يوجد أن وقبل العربية، اآلداب توجد أن قبل مثلني: إال لذلك أرضب
ظهر ما فأول رأيناه، الذي للنحو مالئمة اليوناني النثر نشأة وكانت اليونانية، اآلداب
وقصص الشعراء شعر اليونان سئم عندما امليالد، قبل السادس القرن يف اليوناني النثر
قافية وال بوزن يتقيد ال القصص من جديًدا نوًعا يستعرضون اليونان أخذ القصاص،
أيام يف كان كما شعر يف ال التاريخ، كتابة يحاولون املؤرخون وأخذ اليوناني، النثر فنشأ
السادس القرن وكان اليونانية، الفلسفة فنشأت يفكرون الفالسفة وأخذ «إيسيدوس»،
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يقوى النثر أخذ امليالد قبل الخامس القرن كان إذا حتى النشأة، هذه مصدر املسيح قبل
والتاريخ. القصص غري فنونًا ويتناول ويشتد

كلها: شعًرا الوسطى القرون يف الفرنسية اآلداب كانت بقرون، العربية األمة بعد
عادوا ا فلمَّ بالرشق، الفرنسيون واتصل الصليبية الحروب كانت حتى غنائيٍّا، ثم قصصيٍّا
التاريخ، فُكتب الفرنيس، النثر ظهر الرحالت، هذه عن أهلهم يحدثون وأخذوا بالدهم، إىل
فأنشأ اإلسالمية الفلسفة إليهم ووصلت واألندلس، الرشق يف بالعرب الفرنسيون واتصل
هذا وكان عنها، ويدافعون يدرسونها فلسفة لهم جعلت فكرية حركة إليهم وصولها
بدًعا تكن لم العربي النثر نشأة أن فرتون الفرنسيني، عند النثر مظاهر من آخر مظهًرا

األمم. يف

الحميد وعبد املقفع ابن

العرب يعتقد كاتبان ظهر — للهجرة الثاني القرن — عنه أحدثكم الذي العرص هذا يف
يؤسس فلم املبالغة، من كثري هذا ويف العربي، النثر أسسا اللذان هما أنهما واملسترشقون

اإلسالمي. العربي للشعب مالئمة طبيعية نشأة نشأ وإنما بعينه، كاتب العربي النثر
الذي النثر لهذا رمًزا أصبحا العرصحتى هذا يف ظاهًرا امتياًزا امتازا الكاتبان وإنما
التاريخية، وال الفلسفية، اللغة وال الطبيعية، العلمية اللغة وال التخاطب، لغة هو ليس
بتأدية العناية فوق القارئ عند اللذة إحداث إىل ميل وفيه الفن، من يشء فيه نثر ولكنه

الفكرة.
املقفع البن وقراءتنا يحيى»، بن الحميد و«عبد املقفع» «ابن هما الكاتبان هذان

إليها. تلتفتوا أن أحب فكرة أنفسنا يف تحقق الحميد ولعبد
ابن ونثر الحميد عبد نثر نقرأ وعندما ومنثور، منظوم إىل الكالم تقسيم تعودنا نحن
كثريًا يغني ال ومنظوم منثور إىل الكالم فتقسيم جديدة، فكرة القراءة هذه تُلهمنا املقفع

األدبية. الناحية من
نجده ما مثل اللذة من أنفسنا يف نجد املقفع، وابن الحميد عبد نقرأ عندما أننا، ذلك

واألخطل. والفرزدق وجريًرا والحجاج زياًدا نقرأ عندما
فكرة ألنفسنا نكوِّن وال نراه، وال نسمعه ال الحميد عبد نقرأ عندما فنحن ذلك ومع
يقرأ بل أنفسنا، نسمع وال عندنا، الذي الكالم هذا هو واحد، يشء يف نفكر وإنما عنه،

العرص. هذا يف وخصوًصا بصوته، القارئ يقرأ وقلما بعينه، القارئ
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يف كنا إذا الفنية، اللذة عندهما نجد ال املقفع، ابن أو الحميد عبد نقرأ عندما ونحن
واحدة. ثقافة يف اشرتكنا أو واحدة، طبقة

يجد وكلنا والبسيطة، واملتوسطة والساذجة العالية الثقافة ذوو منا يقرؤهما وإنما
فنية. ومتعة لذة

الناس كل فليس الثقافة، من حظوظنا باختالف الشعر قراءة يف لذتنا تختلف بينما
والحجاج. زياًدا يتذوق أو والفرزدق، جريًرا يقرأ

الثالثة الكالم أقسام

الوزن عىل يعتمد كالم أولها: أقسام: ثالثة إىل م يُقسَّ أن يمكن الكالم أن إذن فرتون
ملجرد اللذة فيه نجد ال الشعر، وهو اإلنشاء طرق من بها يتصل وما واملوسيقى، والقافية

موسيقاه. ووعينا له سمعنا إذا نلذ وإنما بالعني، القراءة
هذه نشهد وعندما صاحبه، من نسمعه عندما الفنية اللذة فيه تتحقق آخر: وكالم
الخطابة. وهو الجمهور، خطيب يخطب عندما املتكلم يأتيها التي والصور، الحركات

بها يشكل التي املختلفة والتشكيالت الخطيب صوت نسمع عندما تلذنا فالخطابة
بجسمه، ومرة بيده مرة الخطيب، يتحركها التي املتباينة الحركات هذه ونرى الصوت، هذا
الخطيب سمعنا إذا واحدة اللذة تكون ال بحيث الفنية لذته فتقوي الكالم تصحب هذه كل

قرأناه. أو
بخطبه الجمهور يلهب كان من الفرنسية الثورة خطباء أشهر من أن نعلم ونحن

املمتع. الكالم من أكثر فيها السخف كان ربما التي
ألننا وال قافية، وال وزنًا فيه نجد ألننا ال نقرؤه، ألننا فيه؛ اللذة نجد ثالث: ونوع
فكرة ألنفسنا نكوِّن ألننا وال جسمه، بها يشكل التي الحركات ونرى صاحبه من نسمعه

«الكتابة». أو الفني» «النثر وهو صاحبه عن
املقفع. ابن أو الحميد عبد كتب ما نقرأ عندما الفكرة هذه لنا وتتجىل

شعر إىل الكالم م يُقسَّ أن يجب بل يكفي ليس ونثر شعر إىل الكالم فتقسيم وحينئذ
والرسائل، الكتب يف الفني بالنثر أحيانًا عنها نعرب أن تعودنا التي وهي وكتابة، وخطابة
اإلسالمي العرص يف الفنية الكتابة لذة نفوسنا يف أحدث من أول أن الحق من كان وربما

املقفع. وابن الحميد عبد هو للهجرة الثاني القرن يف
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الحميد عبد إىل عود

ليعلم األمصار يف ينتقل الكتاتيب، يف معلًما عهده أول يف كان إنه فيقال الحميد عبد أما
من وأنه لقريش، موىل كان أنه نعرفه ما وكل بالدقة، معروفة جنسيته وليست األطفال،
ولزمه محمد، بن بمروان واتصل امللك، عبد بن هشام ديوان يف كاتبًا وكان الجزيرة، أهل
ويُقال ُقِتل، أن إىل معه وظل الخالفة، توىل عندما دمشق إىل معه وانتقل واليًا، كان أيام

معه. ُقِتل الحميد عبد إن
أبو ويقول أخرى، جنسية من أو األصل فاريس الحميد عبد أن يف الناس ويختلف

الفارسية. يحسن كان إنه هالل
وأقارن فارسيٍّا، كان أنه يف خالف ال الذي املقفع، وابن الحميد عبد أقرأ وعندما
عامًلا كان وربما اليونانية، بالثقافة االتصال شديد كان الحميد عبد أن أرجح بينهما،

بلغتها.
العهد، ويل ابنه إىل محمد بن مروان عن كتبه كتاب إال الحميد عبد من لنا يبَق ولم
باألمصار، اله عمَّ إىل محمد بن مروان عن صدر وكتاب الخوارج، لقتال وجهه عندما
آخر وكتاب الدين، عىل منه فخاف انترش قد كان ألنه الشطرنج؛ لعب بمحاربة يأمرهم
وما الكتاب بأخالق يوصيهم الوصايا، من بطائفة يوصيهم الكتاب إىل الحميد عبد كتبه

الديوان. لرجال كمنشور الحميد عبد من صدر قد الكتاب هذا وكان عليهم، يجب
شديد كان أنه أرجح أن عىل تحملني التي هي فنية، أو لغوية خاصة الحميد ولعبد
العربية، يف معروفة والحال الحال، استعمال يف أرسف كتب إذا فهو باليونانية، االتصال
وتوضيحها فكرته تحديد يف عليها يعتمد هو وإنما الحال، استعمال يف يقتصد ال وهو
من «قطعة لكم ألعرض الوقت اتسع وربما املوسيقى، وإظهار الكالم وتجميل وتقييدها،

الحميد: عبد كتابة يف الحال استعمال تمثل العهد» ويل إىل رسالته

العهد ويل إىل الحميد لعبد رسالة من
وأنجى طلبًا أرسع فإنها مهلوبة،2 الخيول إناَث إال دوابِّهم من تقبل أن وإياك

إقداًما. األبطال معرتك يف وأصرب غاية، اللحوق يف وأبعُد َمهربًا،

الذنب. شعر املستأصلة املهلوبة: 2
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متقاربة النسج، الحديد،3شاكة ماذية الدروع بأبدان السالح من وُخذْهم
خفيفة الطبع، ُمحكمة الركب، مموَّهة الحديد، وأْسُوُق املسامري، متالحمة الَحَلق،
وافية، بأكف املعاطف، رقاق ، فاريسٌّ وَصْوغها هندي، طبعها وسواعد وغ، الصَّ

الصوغ. فارسية وُمجردة، مذهبة البَيْض، ويَلق4 ُمحكم، وَعمل
ُمبهمة الطبع، مستديرة الُجنن، وافية امللبس، سابغة الجوهر، خالصة
وألوان الحرير، بأصناف ُمعلمة الصنعة، يف النعام كَرتيك5 الوزن وافية د، الرسَّ
له مخىشمحذور، وامُلْعلم لقيهم. َمن ألعضاد وأفتُّ لعدوهم، أهيب فإنها بغ؛ الصَّ
فرات، الشَّ رقاق اليمانية، البيض وذُكور الهندية، السيوف معهم رائعة. بديهة
صافية الجواهر، ُمعتدلة الرضائب، مشطَّبة الحد، كليلة غري حذ، الشَّ مسمومة
الوزن، خفة شانها وال الصوغ، أْمت عابها وال الطبع، َوهن يدخلها لم الصفائح
األسنة، ُزرق الهوادي،6 طوال القنا، لُْدن أرشعوا قد الثِّقل، بُهور حاملها فدح وال
َمنحوتة، ُعقدها َمعاقص ُمتلهب، وشحذُها متوقد، َوِميضها الثعالب،7 مستوية
َشْطبَة ُمحبَّكة، وعقدها َجْعَدة، وُكعوبها مختلفة، وأجناسها مقوَّم، أْودها َوَوْصم
األطراف. ِدقاق الجنبات، ة ُمستحدَّ األطراف، مموَّهة الجالء، ُمحكمة األسنان،
ُوقوع عنها وال عيب، مسقط بها وال َوْصم، أمت وال أَود، التواء فيها ليس
ُرومية التعقيب أعرابية والنَّبع.8 ْوَحط الشَّ وقيس النَّبل، كنائن مستحقبي أمنية.
سامطني9 الحديد، يف وأشكُّ الدروع، يف وأنفذ الغاية، يف أبلغ فإنها النُّصول.
بهم غناء ال ما إال واألمتعة، اآللة عن ني مستخفِّ خيولهم، ُمتون عىل حقائبهم

عنه.10

وجيِّده. الحديد خالص من أي الحديد: ماذية 3

يشء. كل من األبيض اليلق: 4
الفرخ. منها يخرج أن بعد البيضة الرتيكة: 5

العنق. وهو هاٍد، جمع الهوادي: 6
السنان. جبة يف الداخل الرمح طرف وهي ثعلبة، جمع الثعالب: 7

القيس. منها تُعَمل أشجار والنبع: الشوحط 8
معلقني. سامطني: 9

.١٩٤٦ سنة الثالثة الطبعة البلغاء رسائل من ١٩٦-١٩٧ صفحة انظر 10
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باليونان الحميد عبد صلة

يعتمد التي األسباب ومن اليونانية، اللغة خصائص من النحو هذا عىل الحال استعمال
نماذج عليكم أعرض أن استطعت لو أود وكنت معانيهم، تحديد يف اليونان عليها
متأثًرا فرنسيٍّا كتابًا تقرءوا أن فيكفي هذا، من أيرس األمر ولكن اليوناني، النثر من
أكرب أنه مع ذلك فرانس، أناتول وهو يونانية، برتجمة أشبه كتابته كانت حتى باليونانية،
معانيه يف ليدقق ا جدٍّ كثريًا استعماًال الحال يستعمل فرانس وأناتول الفرنسيني، الكتاب
أناتول بني ما وكل أيًضا، كالمه ولتجميل إليها يحتاج التي الصفات ويعطيها ويوضحها،
فهو أيًضا، بالالتينية بل وحدها، باليونانية يتأثر لم فرانس أناتول أن واليونان، فرانس
كان ما نحو عىل أحيانًا ويؤخرها أحيانًا يقدمها كان أنه غري مثلهم، الحال يستعمل

يفعلون. الالتينيون
ذلك باليونانية؛ االتصال شديد كان أنه عندي تقوي الحميد عبد عند الظاهرة هذه
وأنطاكية وغزة اإلسكندرية يف كله، الرشق يف منبثة كانت اليوناني األدب مدارس ألن
حتى األديرة، يف انحرصت ولكنها العبايس، العرص حتى كذلك وظلت والجزيرة، والشام

للهجرة. والرابع الثالث القرنني يف أمرها ذهب

العهد ويل إىل تلخيصرسالته

وتعلم والشام، بالجزيرة مدارسهم يف باليونان اتصل قد الحميد عبد يكون أن فليسغريبًا
تتناول والتي العهد، ويل إىل كتبها التي الرسالة نفيس يف هذا يقوي وأحسنها، اليونانية
نصح األول: القسم قسمني: إىل تنقسم والرسالة اليونانية، الثقافة تأثري فيها يظهر معاني
وبني بينه تكون أن يجب التي والعالقة الخاصة، وسريته أخالقه يمس البنه الخليفة من
فيها ممتزجة، أخالق الحميد عبد بها ينصح التي واألخالق واملوظفني، القواد من جلسائه
فالسفة بحث نتائج من أنها يظهر أخالق وفيها اإلسالم، تأثري منها ظاهر عربية أخالق

اإلسكندريني. أيام املتأخرة العصور يف اليونان
يف يتخذه أن ينبغي فيما العهد ويل نصيحة إىل انتقل القسم هذا من فرغ إذا ثم
وهذا الجيش، وتنظيم الحرب فن يف برسالة أشبه وهو العدو، ومحاربة الجيش تنظيم
للعرب. تُرِجم وبعضه الروماني، اليوناني العرص هذا يف شائًعا كان الرسائل من النحو
الرسالة هذه يف كان الحميد عبد أن عىل يدلني بسيط، نص الرسالة هذه يف وعندي
لويل نصحه يف يقول فهو اليونان، عند مألوًفا كان بما بل وحدها، باليونانية ال متأثًرا
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ونصائحك11 وثقافتك خاصتك أهل من رجًال منهم رجل مائة كل عىل ولِّ «ثم العهد:
ضبطهم.»12 يف إليهم وتقدم

وحدتني: كانت البيزنطي الجيش منها يتكون كان التي الوحدات أن نعلم ونحن
هو املائة ورئيس رجل، مائة وعدده السنرتيو، ثم رجل، آالف ستة من ويتكون اللجيو،

السنرتيون.
رؤية ثم اليونان، عند الحرب برسائل فيه متأثر أنه يف أشك ما هذا الجيش فنظام

مروان. أيام سيما وال دائًما يحاربونها العرب كان التي اليونانية الجيوش

الحميد عبد عند النثر خصائص من

تنقسم رسائله من رسالة فكل فصول، إىل كالمه يقسم أنه الحميد عبد خصائص ومن
استطاع إذا إال فكرة إىل فكرة من ينتقل ال وهو ومعنى، فكرة جزء كل يف يؤدي أجزاء، إىل

ويتنفس. يسرتيح أن
الكتاب تطووا وأن آخرها، عند وتسرتيحوا تقفوا أن يمكنكم فقرة قرأتم إذا فأنتم

املعنى. يف بانقطاع تشعروا أن دون القراءة، إىل تعودوا ثم أكثر، أو يوًما
القديم. اليوناني النثر خصائص من أيًضا، يوناني نوع الكالم تقسيم من النوع هذا
ابن إىل أَِصَل أن عىل الحرص شديد فأنا الحميد، عبد عن الكالم يف أطيل أن أريد ال

املقفع.

املقفع ابن إىل عود

مجوسيٍّا، وكان الخراج، عىل الحجاج عمال من أبوه وكان شك، غري فاريسمن املقفع وابن
بثقافتها، وتثقف العربية أتقن قد وكان العباسية، الدولة أول إىل مجوسيٍّا املقفع ابن وظل
كتب من كثريًا ترجم من أول فهو اليونانية، الثقافة من عظيًما كان حظه أن شك وال

واملقوالت. والقياس والجدل املنطق يف أرسطو
والفارسية. واليونانية العربية الثقافة من الحظ عظيم إذن فكان

ونصحائك. لعلها: 11
ص٢٠٧. البلغاء رسائل 12
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اتصل ثم ُهبرية، بن عمر بن لداود كتب بالكتابة: يشتعل األمويني عرص يف وكان
مات. أن إىل له وكتب املنصور، عم عيل بن بعيىس

مقتله حول

خالًصا وال صحيًحا يظهر فيما يكن لم إسالمه ولكن العباسيني، أيام يف أسلم املقفع وابن
املأمون، أيام يف عليها يرد أن إىل بعضاملسلمني اضطر كثرية كتبًا الزندقة يف كتب فقد هلل،
بن هللا لعبد كتبه عهد قتله بل ويقولون املقفع، ابن قتلت التي هي الزندقة إن ويقولون
حرٍّا، ورقيقه طوالق نساؤه تكون أن رجع إن الخليفة ألزم إذ املنصور؛ صدر أحرج عيلٍّ
فقتله. بقتله املهلب بن حبيب بن سفيان البرصة وايل وأغرى املنصور، فغضب ذلك غري إىل
سفيان واستأذن البرصة، يف الحكومة ديوان إىل ذهب إنه فيقال شنيًعا، قتله وكان
بذكرها يسري قتلة ألقتلنَّك وهللا له: وقال تنُّور، املقصورة هذه يف وإذا مقصورة، يف فأدخله
مات! حتى تحرتق يراها وهو النار، يف ويضعها قطعة قطعة أجزاءه يقطع وأخذ الركبان،
األمان يف تشدده يقتله ولم الزندقة، ليست املقفع ابن قتل الذي أن ا جدٍّ فأرجح أنا أما
ولكن نص، منها لدينا ليس أسطورة يكون أن يوشك ألنه عيلٍّ؛ بن هللا لعبد كتبه الذي
ثورة، برنامج تكون أن توشك ألنها قتلته؛ التي هي تكون أن أخىش رسالة املقفع البن
كان «وقد فيها: يقول إذ السفاح العباس ألبي ذكًرا فيها ألن املنصور؛ إىل موجهة وهي
كان أنه نعلم ونحن املنصور، أيام مات املقفع ابن أن نعلم ونحن هللا.» رحمه العباس أبو
هذه املشقة، من رضوبًا وكلفه املنصور، عىل ثار الذي عيل بن هللا عبد أخي لعيىس كاتبًا

تلخيصها. يف اإلذن وأستميحكم الصحابة» «رسالة ى تُسمَّ الرسالة

املقفع البن الصحابة تلخيصلرسالة

قليل أنه منه مدح ثم األمويني، عىل وتفضيله املنصور، بمدح هذه رسالته املقفع ابن بدأ
يشجع هذا املؤمنني أمري استعداد أن إىل انتقل ثم يسأل، أن يستنكر ال بنفسه، اإلعجاب
يُعنَى أن إليه وطلب خراسان، من الجند أمر يف عليه فأشار عليه، يشريوا أن املشريين
قانونًا لهم ويكتب املواقيت، لهم ويضمن أرزاقهم، لهم فيضمن خاصة، عناية الجند بهذا

هادئة. حياة لهم ويضمن والحكام، العمال جور من يعصمهم
أمور يف عليهم يعتمد وأن خريًا، املؤمنني أمري بهم فأوىص العراق أهل إىل انتقل ثم

أمية. بني أيام ظلموا ألنهم عنهم؛ ويدافع الدولة
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إن حتى فيها، والتناقض االضطراب كثر الفقهية األحكام أن إىل هذا من انتقل ثم
املختلفة، اآلراء لهذه الفقهاء ويحتج متناقضني، بقضاءين فيها يُحَكم الواحدة الحادثة
كتابًا ويصدر فيها، واحٌد رأٌي له ليكون املسائل؛ هذه إليه تُرَفع أن الخليفة إىل وطلب

القضاء. يضطرب فال اختالفهم، عىل الفقهاء يلزمه
الخلفاء اتبع إذا سيما وال األمة، أحوال عليه صلحت كان، إذا األمر هذا إن وقال:

القضاة. يلزمه قانونًا الحكم توليه عند إمام كل فأصدر سريتهم،

اليونانية بالثقافة املقفع ابن صلة

الثقافة آثار من أثر هي بل املقفع، ابن يبتدعها لم اآلن بها الناس يُعنَى التي الفكرة هذه
القوانني مجموعة وهو قانونه، «جوستنيانوس» نرش بقرنني املقفع ابن فقبل اليونانية،

الرومانية.
منشوًرا واحد كل يصدر القضاة Pretoress ال انتخب إذا أنه الرومان عادات ومن

واليته. أثناء القضاة حكم عليها يكون أن ينبغي التي بالقواعد

التلخيص إىل عود

عليهم يشتد أن إليه ويطلب سياسته، يف يحتاط أن الخليفة إىل فيطلب الشام إىل ينتقل ثم
منها، باألخري أكتفي هذه، تشبه آراء إىل ذلك بعد وينتقل َفيْئَُهْم، لهم فيخصص عدل، يف
أمرهم يكون الخاصة، من جماعة األمصار يف يعني أن املؤمنني أمري إىل يطلب أنه وهو
من مؤدبني وجدت إذا إال بنفسها تصلح ال العامة فإن أعمالهم؛ ومراقبة العامة تأديب

مؤدب. اإلمام من لها كان إذا إال تعيش أن تستطيع ال والخاصة الخاصة،
شائًعا معروًفا ذلك كان إذ اليونان؛ بثقافة املقفع ابن اتصال عىل تدل الفكرة وهذه
ومجالسهم أنديتهم يف العامة مراقبة إليه يُعَهد الذي املحتسب وظيفة وهي اليونان، عند

وأسواقهم.
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املقفع ابن رسائل من

الصغري، واألدب الكبري، األدب منها: أذكر أخرى رسائل الرسالة هذه غري املقفع والبن
اإلنسان عالقة يف أحدهما وبابان مقدمة له منظم كتاب فهو بالعناية، خليق الكبري واألدب

باإلنسان. اإلنسان عالقة يف والثاني بالسلطان،
املستبدين امللوك صفات إال يذكر ال ألنه الفارسية، املعاني فيه فظاهرة األول الباب أما
هذا يف ظاهرة عام بوجه والرشق الفرس ملوك فأخالق بهم، الناس ويمكر يمكرون الذين

الباب.
من اليونانية األمة من الفالسفة يويصبه ما ففيه الصديق، باب وهو الثاني والقسم

األصدقاء. معاملة يف والتأديب الناس، بني العالقة حسن
منذ اليوناني العهد يف منتًرشا كان واليتيمة الصغري األدب وكتاب الكتاب هذا ومثل

العباسيني. أيام الكثري منه للعرب وتُرِجم اإلسكندر، عرص
وإذا يعرفه، فكلكم عنه أحدثكم ال الذي ودمنة كليلة كتاب هو منه ُحِفظ أثر وأبقى
أكثر العناية من يشء إىل تحتاج العربية لغته أن ترون فقد متدبرين، متفكرين قرأتموه

اآلن. فيه مما

املقفع ابن عىل الحميد عبد تفضيل

الحميد عبد أما الفنية، للكتابة عنوانًا نعتربهما أن نستطيع اللذان الكاتبان هما هذان
معنى وبالغة لفظ، فصاحة الحميد عبد يعدل كاتب يوجد لم وربما لغته، عىل غبار فال
املعاني تتناول أن عىل وأقدرها ومرنها، العربية كتب من أحسن فهو أسلوب واستقامة
خاص وبنوع املرتسلني، للكتاب املبارش األستاذ الحميد عبد كان وربما وتؤديها، املختلفة

للجاحظ.
خاص وبنوع العربية، يف تقرأ ما أجود من عبارات وله مختلف، فأمره املقفع ابن أما
إىل تحتاج التي الضيقة املعاني يتناول عندما ولكنه ودمنة، كليلة ويف الكبري، األدب يف
أنه األصمعي فالحظ مشقة، اللغة ويكلف مشقة، نفسه فيكلف يضعف التعبري يف الدقة
ما كل يحسن يكن لم أنه الجاحظ عليه وأخذ وبعض، كل إىل «أل» فيضيف يلحن كان

الفنون. من يحاوله
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ال املضطربة املقفع ابن لغة من أمثلة فيها عليكم أعرض لحظات أستأذنكم وأنا
اللغة يحسن املسترشقني، من كغريه مسترشًقا قلت كما املقفع ابن كان وإنما الجيدة،

فيها. األداء أعياه وربما فهًما، العربية

للمنصور فيه ينصح الذي الصحابة كتاب من قطعة

فيما بالخرب ُمبادرته عىل الرأي ذا يُشجع ما املؤمنني أمري طريقة من عرفنا قد الذي «ويف
أن عىل الرأي صاحب يزيد وال إليه، انتهى قد بما وبالتذكري غريه، إياه يُبلغه لم أنه ظن
ذوي يزيد مما أن مع هللا شاء إن مقبول املؤمنني أمري عند وكلٌّ مذكًرا، أو ُمخربًا يكون
الذي دهرها، غابر أو يومها يف األمة به هللا يصلح فيما الرأي إعمال إىل نشاًطا األلباب

املؤمنني.»13 أمري يدي عىل يكون ذلك ولعل فيه، طمعوا قد أصبحوا

.١١٨ البلغاء رسائل 13
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الكبري كتاباألدب من قطع

السالمة يف

الهيبة، منك للناس تَظهر أن غري من لألمور، الهيبة قلبك فأشعر السالمة أردت «إن
ملداراة فاشَعب1 تهاب ما كل منهم إليك ذلك ويدعو عليك، وتُجرِّئهم لنفسك فتفطِّنهم
بمجازاة ابتُليت وإن رأيك، من طائفًة والتهاون الجراءة وإظهار املهابة كتمان من ذلك

لك.»2 ُوِصفت التي الطريقة هذه فخالف عدو

الجد عىل الحث يف

لك راحة ال فإنه منها؛ بالرَّوغان ُمدافعتها يف الروح تلتمس فال عليك األعمال تراكمت «إذا
فتعهد عليك؛ يُراكمها هو منها الضجر وإنَّ يخففها، عليها الصرب وإن إصدارها، يف إال
يكون الرجل أن وذلك األعمال؛ أصحاب بعض تعرتي رأيتها قد خصلة نفسك يف ذلك من
ذلك فيكدِّر تأخريَه يكره الناس من شاغل ويأتيه آخر، ُشغل عليه فريد أموره، من أمر يف
تََورد فإن منهما؛ واحًدا يُحكم ال حتى عليه؛ ورد وما فيه، كان ما يُفسد تكديًرا بنفسه
بشغلك األمرين أْوىل اخرت ثم األمور به تختار الذي رأيك معك فليكن ذلك، مثل عليك
أعملت إذا ر، تأخَّ ما وتأخري فات ما َفْوت عليك يَعظمن وال منه، تفرغ حتى به فاشتغل

حقه.»3 يف شغلك وجعلت َمعمله الرأي

اجمع. اشعب: 1
ص٨٧. البلغاء رسائل 2
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االستماع أدب يف

إليه، تُسابقه أال تعرفه، حديثًا الرجل حدَّث إذا برتكها، جدير أنت التي األخالق «ومن
من تعلم أنك يعلموا أن تريد بأنك للناس تظهر كأنك حتى فيه، وتُشاركه عليه، وتفتحه

به.»4 وتُفرده بذلك تهنئه أن عليك وما يعلم، الذي مثل
الصغري، واألدب الكبري، األدب يف تجدونه ا جدٍّ كثري املقفع ابن كالم يف الجمل هذه مثل

إخوانه. إىل يرسلها كان التي الخاصة ورسائله ودمنة، وكليلة

املقفع وابن الحميد عبد بني املفاضلة إىل عود

النثر عهد أول يف يكتب كان فقد الخاصة، مقدرته وال املقفع ابن كفاية يف يطعن وليسهذا
الحميد. كعبد لرجل يستقيم كان كما النثر له يستقيم أال غريبًا فليس بالوجود، الفني

املقفع ابن عليه كان ما مثل عىل كانوا اليونان فكتَّاب هذا، يف بدًعا املقفع ابن وليس
املقفع ابن عىل فليس قبل، من املعاني هذه أداء يتعودوا لم ألنهم التعبري؛ يف ضعف من
يتخذوا أن يريدون الذين عىل الحرج وإنما عليه، وتستعيص لغته تضطرب أن يف حرج

روية. أو إمعان دون للبالغة وآية مثًال املقفع ابن
نموذًجا املقفع ابن يتخذوا أن يريدون عندما يحتاطوا أن األدب لطالب أنصح وأنا

والبالغة. للتعبري

الثاني القرن آخر يف النثر

يتناولها التي املعاني فازدادت تطور، قد الثاني القرن آخر يف النثر أن نالحظ هذا بعد
العلوم وتقدم والفالسفة، الكتاب أثارها التي والخواطر الفنون من تناوله ما بكثرة

السهولة. إىل أقرب وصارت الفنون هذه لغة فتطورت نفسها، العربية
مطيًعا ذلوًال وأصبح استقام قد النثر كان حتى للهجرة الثالث القرن يأتي يكد ولم
قد العرب كان حتى القرن هذا ينتهي يكد ولم املختلفة، املعاني به يؤدون ألصحابه
فإذا النثر، هذا تضبط التي القواعد تدوين فكرة وبدأت النثر، يف العلوم هذه كل استوعبوا

اآلتية. املحارضة يف ذلك عن فسأحدثكم شئتم

ص١٠٣. نفسه املرجع 4
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األوىل الثالثة القرون يف العراق

السادة: أيها
القرون يف سيما وال العراق، من نشاًطا أشد كان إقليًما اإلسالمية األمة تعرف لم
هذا ولكن املرجل، غليان يغيل مضطرب فيه املسلمون استقر منذ فهو األوىل، الثالثة

اإلسالمية. األطوار يف مختلفة أشكاًال يأخذ االضطراب
األمر استقر فإذا وفتنة، وثورة اضطراب عرص للهجرة األول القرن منتصف وكان
شعر يف بوضوح االضطرابات هذه وتظهر عصبية، اضطرابات قامت لألمويني ذلك بعد

وجرير. الفرزدق
ليست عقيل، االضطراب وهذا االضطراب، يشتد حتى األول القرن ينتهي يكاد وال
والخواطر واملذاهب اآلراء قوامه وإنما قوامه، هي العصبية وال السياسية الخصومة
بعضهم يلقي واملساجد املربد يف الشعراء كان أن فبعد واألدبية، والعلمية الفلسفية
النحو يف املستمعون وحولهم املساجد يف يجلسون العلماء أصبح والفخر، بالهجاء بعًضا

والفقه. والتاريخ والقصص واللغة
لم اشتداًدا الثاني القرن آخر يف يشتد االضطراب وأخذ تشتد، الحركة هذه وأخذت
العلماء ينتجان عظيمني معملني إىل والكوفة البرصة مدينة فتستحيل قبل، من يُعَرف

.١٩٣١ سنة يناير ٣ بتاريخ األزبكية حديقة بملعب أُلِقيَت 1
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ناشئة ملدينة ينتجان وإنما لنفسهما، ينتجان ال وهما واملتكلمني، والفالسفة والشعراء
بغداد. مدينة وهي

الحياة تمثل التي املختلفة، الطبقات لهذه معملني والكوفة البرصة مدينتا إذن كانت
يذهب الذي املكان هي الثاني القرن آخر يف بغداد مدينة وكانت الثاني، القرن يف العقلية

والكوفة. البرصة املدينتان: تخرجهم من إليه
حياة يشهد لم اإلسالمي العهد أن رأينا الثاني، القرن آخر يف العقلية الحياة الحظنا إذا
العربية، اللغة خالصيف عنرصعربي العنارص: هذه كل من تتألف فهي تعقيًدا، منها أشد
يوناني عنرص ثم والحديث، والتفسري القرآن هو ديني، وعنرص األدب، من بها يتصل وما
فاريس، آخر وعنرص البالد، عىل تتدفق أخذت التي اليونانية الفلسفة هذه هو خالص،
قيام منذ اإلسالمية العباسية الدولة تغمر أخذت التي الفارسية املادية الحضارة هذه هو

العباسيني.
وسوَّى حقوقهم، إليهم رد ألنه املوايل؛ نشاط يف زاد قد العباسية الدولة قيام وكأن
وأنهم فارق، العرب وبني بينهم يبَق لم أنه الناس هؤالء فأحس العرب، وبني بينهم

العقيل. نشاطهم عىل يُكافأوا أن لهم الحق ومن سادة، أصبحوا
عام، وجه عىل العقيل اإلنتاج ويف والتفسري، والنقل الرتجمة يف املوايل نشاط فاشتد
الرقي. من إليه تصل ما أقىص يف العقلية الحياة تكون حتى الثالث القرن يأتي يكاد وال

الشعر وتخلف النثر

وترك والفهم، النقد ملكة وقوى الخيال أضعف أنه العقيل النشاط هذا خصائص أهم من
منها أقدر والرتوي التفكري عىل فهي وشبابها، طفولتها فارقت قد كأنها اإلسالمية األمة
بلغ قد النثر وأن الثالث، القرن يف أمره ضعف الشعر أن نالحظ ولهذا الشعر، عمل عىل

أشده.
فحول من نعد كنا أن وبعد كثريين، شعراء للهجرة األول القرن يف نعد كنا أن فبعد
بشاًرا، فنجد الثاني القرن يف الشعراء نعد كنا أن وبعد واألخطل، والفرزدق جريًرا الشعراء
الثالث القرن يف النابهون أصبح الوليد، بن ومسلم نواس، وأبا عجرد، وحماد ومطيًعا،
يتجاوزون ال فرًضا الناس عىل أنفسهم يفرضون الذين وأصبح ا، جدٍّ قليلني الشعراء من
وابن املعتز ابن آخره يف يظهر ثم والبحرتي، تمام أبو أوله يف فيظهر الواحدة، اليد أصابع

الرومي.
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الحميد عبد إال الكتَّاب من نعد ال الثاني وأوائل األول القرن أواخر يف كنا أن وبعد
عمرو نرى: املأمون قرص ففي كثريين، ُكتَّابًا نعد الثالث القرن يف أصبحنا املقفع، وابن
هارون، بن وسهل وهب، بن وسليمان وهب، بن والحسن يوسف، بن وأحمد مسعدة، بن

باألمراء. ويتصلون القصور، إىل يختلفون كانوا الذين والكتَّاب
وليس الدولة دواوين يف يعملون وال بالقصور، يتصلون ال آخرين كتَّابًا نرى ثم

الكتابة. عىل أنفسهم قرصوا قد صلة السياسة وبني بينهم
عدد مقامه قام الثاني، ونصف األول القرن يف الشعراء، من الضخم العدد فهذا

الثالث. القرن يف الكتَّاب من ضخم
وكلهم يهجو وكلهم يمدح فكلهم واحد، فن يف يتوارثون كانوا الشعراء أن ومع
قد الثالث القرن يف الكتَّاب نرى السيايس، والشعر بالغزل يختص من منهم وقل يرثي،
تخصص من فمنهم الفنون، هذه من فرع يف منهم كل وتخصص مختلفة، فنونًا تقسموا
هذه يجمع من منهم وقليل والنحو، اللغة يف تخصص من ومنهم والكالم، الفلسفة يف

كثريًا. شيئًا األشياء
ورفعت العربي، الخيال عىل العربي العقل غلبت العقلية الحياة هذه أن نرى بل

الشعراء. وقللت الُكتَّاب، وأكثرت الشعر، شأن عىل النثر شأن
تفكري. وأصحاب فلسفة، أصحاب علماء، كالكتاب يكونوا أن عىل الشعراء فحرص
القرن يف الشعراء أصبح كالجهال، أو جهاًال األول القرن يف الشعراء كان أن وبعد
يأخذون األساتذة مجالس إىل يختلفون الثالث، القرن هذا أواخر يف خاص وبنوع الثالث،

العلم. عنهم
أرادوا وإنما غريهم، يتثقف كما يتثقفوا بأن الثالث القرن يف الشعراء يكتِف لم بل
املعتز وابن يؤلف، تمام وأبا يؤلف البحرتي فرتى كتب، لهم تكون وأن علماء، يكونوا أن

البديع. يف كتابه يضع
فأخضعت الشعراء عىل حتى تغلبت قد الجديدة الحياة هذه طبيعة أن ونرى

األوىل. العربية الحياة يف قبل من يخضعوا لم الذين الشعراء لسلطانها
اللغة، علوم ينشئون العلماء فيه كان الذي األول القرن بني ا جدٍّ عظيم والفرق
القرنني هذين وبني منهم، يسمعون ما ويدوِّنُون مستفيدين، طالبًا الشعراء إىل فيذهبون
أساتذة. األول القرن يف كانوا أن بعد متعلمني الشعراء فيهما أصبح اللذين والثالث، الثاني
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خطأه عليه ويعيب الفرزدق يتبع كان البرصة يف النحو علماء بعض أن يعلم وكلكم
يستشريون الشعراء نرى أخذنا حتى الثاني القرن جاء فما هجاه، الفرزدق وأن النحو، يف

شعرهم. يف النحاة
البرصة عىل بها مر قصيدة أعد إذا كان حفصة أبي بن مروان أن يحدثوننا وهم
القصيدة صحة له لتستقيم اللغة، علماء من غريه أو حبيب، بن يونس عىل فعرضها

األدبية. وجودتها
وإنما واندفاع، خيال عرص يكن لم عنه نتحدث الذي العرص أن عىل يدلنا هذا كل
يف نشأت التي الكثرية العلوم هذه هو إنما هذا ومصدر عقيل، وتفكري روية عرص كان

العربية. اللغة يف أُدِخلت التي األجنبية العلوم ثم األول، القرن
يف لكم قلت كما — النثر وكان ينشئوا، وأن يفكروا أن الناس دعت العلوم هذه كل

كله. هذا عن يعرب الذي اللسان هو — السابقة املحارضة
وأن الثالث القرن وطول الثاني القرن آخر يف النثر طبعة تتغري أن إذن غريبًا ليس
النثر يتجاوز يكاد ال النثر كان فقد يسبقه، حتى الشعر يزاحم وأن موضوعاته، تكثر
عن املقفع ابن ترجم ما وبعض الدين وعلوم القصص أدق، وبعبارة والتاريخ، السيايس

اليونان. فلسفة من ترجم ما أو الفرس
جميع فيه تؤدى فنٍّا النثر أصبح فقد الثالث القرن وطوال الثاني القرن آخر يف أما
الشعر مقام يقوم ولهو ترف فن هذا بعد وأصبح واختالفها، كثرتها عىل الشائعة العلوم

الشعور. إرضاء يف
فمدحوا، الكتَّاب فيها طمع الشعر تتجاوز ال أموًرا والرثاء والهجاء املدح كان أن وبعد
الشعر يكن لم أشياء وصف ومن الوصف، من فأكثروا ووصفوا ورثوا، وعاتبوا، وهجوا،

لها. يعرض
بسطوها الشعراء عىل مقصورة األمر أول يف كانت التي الفنون، هذه تناولوا عندما ثم

الشعر. يف مألوًفا كان ما يفوق بسًطا
فيستطيع للمعاني، وأوسع أقدر وهو وأبسط، أيرس النثر ألن مفهوم؛ طبيعي وهذا
وبني بينه يحول أن دون وجوهها جميع من يتناولها أن ملسألة أو لفن عرض إذا الكاتب
الشعراء، تقيد كانت التي الرشوط هذه من رشط أو قافية، أو وزن يريد فيما االتجاه
وبنوع الثالث القرن كتَّاب عن صدرت التي الكثرية الرسائل نقرأ عندما واضًحا هذا ونجد

الجاحظ. عن خاص
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والتدوير الرتبيع ورسالته الجاحظ

لم بما وأتى عليهم وتفوق الشعراء، تناولها التي الفنون أغلب كتبه يف تناول قد فالجاحظ
«الرتبيع رسالة يف ننظر أن ا جدٍّ ويكفي يؤدُّوه، أن إىل عصورهم جميع يف الشعراء ق يُوفَّ
طويلة الرسالة هذه فستجدون الوهاب، عبد بن أحمد الجاحظ بها يهجو التي والتدوير»
فيه يقصد لم وهجاء هجاء، آخرها إىل أولها من وهي صفحة، ومائة خمسني نحو تبلغ

الهزل. إىل وإنما الجد إىل الجاحظ
بلغه ما بعض الهجاء يف يبلغ أن يستطيع الذي العربي الشاعر أين فحدثوني
الجاحظ؟ بلغه ما والتفنن الطول يف تبلغ التي القصيدة وأين هذه؟ رسالته يف الجاحظ
شيئًا فيه نجد فلن األخطل، وهجاء الفرزدق وهجاء جرير هجاء نقرأ أن نستطيع ونحن

الجاحظ. كتاب يف نجده الذي بهذا يقاس أن يصح

تلخيصللرسالة

أن فحدثنا الرسالة، هذه موضوع فيها بسط اليرس غاية يف بمقدمة رسالته الجاحظ بدأ
وتحسبه مربًعا، وكان الطول، مفرط أنه ويدَّعي القرص، مفرط كان الوهاب عبد بن أحمد
ذلك يف وهو األصابع، األطرافقصري جعد وكان مدوًرا، خارصته واستفاضة جفرته لسعة
العظم، تام القامة، معتدل البطن، أخمص الوجه عتيق وأنه والرشاقة، السباطة يدعي
الباد، طويل أنه يدعي ساقه عظم قرص مع وهو الفخذ، عظم قصري الظهر طويل وكان
العلم، يف والسعة الجسم، يف البسطة أُعِطي قد الهامة، عظيم القامة، عادي العماد، رفيع

امليالد. حديث الشباب معتدل أنه يدعي وهو امليالد، متقادم السن كبري كان
غباوته قدر عىل عنها لإلبانة وتكلفه بها، جهله قدر عىل العلم ألصناف ادعاؤه وكان
العنود، يف متتابًعا باملجاذبة، كلًفا الخالف شديد باملراء، لهًجا االعرتاض كثري وكان فيها،
عليه اصطبارنا طال فلما الشبهة، بموضع والجهل الحجة إضالل مع للمغالبة، مؤثًرا
وأبدي قناعه، أكشف أن رأيت سبيله، ونألف مذهبه نعتاد وكدنا منا، املجهود بلغ حتى
أهزأ مسألة مائة عن أسأله بأن مرص، وكل ثغر كل وسكان والبادي، للحارض صفحته
غربه، من عنا ليكفوا مكة، يف كان من كل عنها وليسأله جهله، مقدار الناس وأعرف فيها،

به. أوىل هو ما إىل بذلك ولريدوه
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الوهاب، عبد بن أحمد فيها انغمس التي العيوب هذه عن الجاحظ إلينا يتحدث ثم
تبدأ ثم املقدمة تنتهي وهنا الخصومة، وذم والشعر، والحكم الحديث من شيئًا لنا فريوي

الرسالة.
نعمته وأتم بقاءك، هللا «أطال له: فيقول الوهاب عبد بن ألحمد بالدعاء يبدؤها وهو
حسن عىل حسدك يشء عىل تُحَسد ال أنك — هللا حفظك — علمت قد لك، وكرامته عليك
والصنيعة األحدوثة طيب وعىل القد، وجودة العني، حور وعىل الهامة، وضخم القامة
وإنما تلهج، التي ومعانيك تكلف، بها التي خصائصك هي األمور هذه وأن املشكورة،
الجوار، يف ونظريه الصناعة، يف وشفيعه النسب، يف شقيقه املرء — هللا أبقاك — يحسد
تزعم وأنت أعراقه، ومجاري تركيبه أصل يف كرم عىل أو حظه، تالد أو قدره، طارف عىل
وأن فيك، إال تحسن وال بك، إال تليق ال وأنها عليك، مقصورة لك، خالصة املعاني هذه أن
نعرفه، ال الذي الغريب سوى هذا املشوب، ولهم الصايف لك وأن البعض، وللناس الكل لك
وما أكمدك؟! الذي الحسد هذا وما أنضجك؟! الذي الغيظ هذا فما نبلغه، ال الذي والبديع

أضناك؟!» الذي الهم هذا وما اعرتاك؟! قد الذي اإلطراق هذا
والناطقني العلم، يف الراسخني «إن فيقول: الهزل من النوع هذا يف يميضالجاحظ ثم
منه ذهب ما وأن سمكك، ارتفاع عىل الضيم أدخلت عرضك استفاضة أن يعلمون بالفهم،

طوًال.» منك ذهب ما استغرق قد عرًضا
طال، وإن الرمح أن فيزعم به لنا عهد ال تفلسًفا الطول يف الجاحظ ويتفلسف
إال فيه يوجد ال والطول ومفصًال، موصوًال فيه قائم التدوير ألن أغلب؛ عليه التدوير فإن

موصوًال.
العود بعيد وأنه بالحياة، عهًدا الناس أقدم من أنه الوهاب عبد بن ألحمد يزعم ثم
وجاز التاريخيات، فات قد وأنه يوًما، النجوم وال عمًرا نوح عمر يعد ال وأنه بالوجود،
بكل وأحاط يشء كل رأى قد فهو وإذن الهيوىل. وقوة الفلك قعيد وأنه الباورات، حسب

ُسِئل. إذا يجيب أن عليه الحق فمن وإذن يشء،
ويوم الحنان، زمان كان ومذ األلسنة، تبلبلت ومتى الطوفان؟ رأيت «كيف فيسأله:
وجديس، طسم وأين وثمود، عاد أين بل هيهات! البيداء؟ وواقعة خزاز، ويوم السالن،
ينطق؟ يشء كل وإذ رطبة، الحجارة كانت أيام وجاسم، جرهم وأين ووبار، أميم وأين
وعريي؟ قريي ومن املنظر، سويش ومن اللحف؟ عن املاء ونضب الجبال، ظهرت كم ومذ
والطبيعة واألنساب التاريخ من أمور عن يسأله وهكذا السعاىل؟» من الناس أوالد ومن

اليونان. وفالسفة املؤرخون بها عيَّ قد والفلسفة
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ما وأنه إليه، االعتذار إىل منه يصل املزاح عن طويًال فصًال كتب هذا من فرغ فإذا
وما طاعته، يف إال هرم ما وأنه سنه، إضحاك إال يرد لم وأنه عفوه، عىل اتكاًال إال عصاه

التغلغل. يتوجب ما كرمه ويف اإلساءة يتغمد ما فضله ويف خدمته، معاناة إال أخلقه
بن عمر أن ويخربه الجمال بهذا فيمدحه الوهاب عبد بن أحمد جمال إىل يعود ثم

حجاج. بن بنرص صنع مما أعظم به لصنع أدركه لو الخطاب
تغني وهي إال قينة وال باسمه، تعثر وهي إال خود ظهرها عىل وما أصبح قد وأنه
هائم، وقلب خافق، وحىش حرَّى، كبد من فكم حبه، تباريح وتشكو إال فتاة وال بمدحه،
عينها وأجمد الحزن، قلبها قرح قد معذبة وفتاة مولهة، عربى من وكم ساهرة! وعني
والهة فأصبحت امَلْره، وبالتكحيل الوحشة، وباألنس العطلة، بالحيل واستبدلت الكمد،
كانت أن وبعد ساخر، وغنج ضاحك، وسن ناصع، طرف بعد مجهودة، وهائمة مبهوتة،

تتوهج! وشعلة تتوقد، ناًرا
معه يدوم أو عقيدة، معه تصح أو توبة، معه تبقى الذي بالحسن حسنه وليس

امُلنَّة. ويفسخ العادة ينقض يشء هو إنما عهد،
النخلة وأن الكلب، نباح يرضه ال القمر وأن وباملشرتى، وبالشمس بالقمر يصفه ثم

عليها. البعوضة سقوط يزعزعها ال
االستهتار، إىل واالعتذار الجمال وصف من الحال تتبدل حتى فقرات إال هي وهل
اجهد ثم جهدك، فاجهد تقبل لم وإن أصبت، فحظك تقبل «فإن الجاحظ: له يقول وحتى

عفوت.» إن عنك عفا وال أبقيت، إن عليك هللا أبقى وال جهدك،
سماعك وعن الفلك، طبيعة يف هرمس وبني بينك كان ما «خربني له: فيقول يعود ثم
يشء وأي اعتقدت نوع وأي أرسطوطاليس؟ وبني بينك ذلك يف دار وما أفالطون، من

بخربك.» إال تشتفي أن وأبت غريك، نفيس أبت فقد اخرتت؟
يف الهند مقالة وعن الكذابني، ومخارق املتنبئني، خدائع كانت كيف فيسأله ويعود

الهيوىل؟ قوة وعبادة الكيان عبدة وأقوال البد، نزول
سبأ؟ ملوك س وتمجَّ نواس، ذو وتهوَّد النعمان، تنرصَّ وكيف العرب، عن ويسأله

أجمع؟ اليقظة يف منه بأجود نسمع لم مما املنام يف ننشده الذي الشعر وعن
وخربني والفرساألعرس؟ والعقرب والقرد اإلنسان إال يسبح الحيوان جميع صار ولَم
السند صنعة قوم كتب وأين الهند؟ خطوط صاحب ومن الهسمرح؟ حساب صنعت كم مذ

سفر؟ كال وحساب واألركند هند،

59



والنثر الشعر حديث من

ومن إطالتي من ناس تعجب وقد له: يقول األسئلة هذه مثل يف يفيض أن وبعد
يف رغبوا ولو أعظم، إنكارهم من كان والذي أشد، تعجبهم من وتعجبي مساءلتي، كثرة
يل أذنت فإن استطالوا، ما منه والستقرصوا استكثروا، ما ذلك من الستقلوا رغبتي العلم

أعلنته. عيلَّ تجد وإن أظهرته،
الكتاب، بهذا تفردتك ملا دهر، كل يف والغاية زمان، كل يف املسئول أنك ولوال
ثم ألفالطون، ثم لهرمس، مثلها يف أذنت قد ولكنك الجواب، يف نفيس أطمعت وملا
وواصل عبيد، بن وعمرو الدمشقي، وغيالن الجهني، معبًدا أجبت ثم ألرسطوطاليس،
تحت والناشئ كفك فرتبية األسواري، خالد بن وعيل سيار، بن وإبراهيم عطاء، بن

وأوىل. بذلك أحق جناحك
ويرى والقفا، الوجه يرى بعضها صار ولَِم الوجوه؟ ترى وكيف املرايا عن يسأله ثم

مقلوبًا؟ إال أبًدا فيها واملطارح الستور كتاب تجد ال كنت ولَِم منكًسا؟ الرأس
يشء؟ أي أم جوهر أم أعرض املرآة، يف الثابتة الصورة تلك وما

رطًال. ثالثون جميعه ووزن رطل، ثالثمائة رأسيه أحد أخرج كيف القرسطون وعن
أم املقابلة بقدر يتلون وإنما له حقيقة ال بأنه أتقول هو، ما الطاوس ذنب لون وعن

تخييل؟ والباقي لونًا هناك إن تقول
العرب تفاوت وكيف والرتبة؟ الجو ويف املاء ويف النسبة يف وكيفصارت القيافة وعن

بها؟ العلم يف
ال والبعري له، طحال ال الَفَرس كان ِلَم تعلم أنك تالميذك بعض وزعم له: يقول ثم

لها. ألسنة ال البحر وحيتان لها، رئة ال والسمكة له، مرارة
والتفسري الحديث يف تارة تكون والتي لها، حد ال التي املغيبة األسئلة هذه من كثري إىل

والسحر. والحساب والفلك الطبيعة يف وتارة والفقه،
لإلسناد، أحفظ وبعضهم للنسب، أحفظ الناس بعض صار ِلَم سؤاله: إىل يعمد ثم
ولَم السامري؟ وجه ترضب لْم ولَم لأللفاظ؟ أحفظ وبعضهم للمعاني، أحفظ وبعضهم
من هيبتك التي الطبيعة إن أم فرعون؟ وجه يف تبزق لم ولَِم وتمضه؟ ماني تعض لْم
التي هي يمان، رجل وأنت النعمان، رأس عىل قال حني الكناني قوالة بن خلف بن هشام

العاملني؟!» َربُّ «وَما يقول: سمعته وأنت فرعون؟ وجه يف تبزق أن من منعتك
ومعد قحطان من أقدم وأنتم وكيف قحطان؟ يف لك لوالدة يمان رجل أنك أزعم ولم
منهم ولكنك وأجدادها، آبائها وعن كثرتها عن هللا خربَّ التي القرون ومن عدنان؟! بن

وصنيعة. أحشاًما لك كانوا وألنهم والنرصة، بالهوى
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من حذرت قد األنبياء جميع إن قولك مع األعمار أطول نوح ُعمر أن زعمت ولَِم
إنسان؟ والدجال الدجال،

فإن كثريًا، وال قليًال هذا من تحسن ال أنك أعلم كنت وإن سألتك وقد له: يقول أن إىل
بابي. ولزوم كتبي قراءة نفسك فألزم وباطلها، املسائل هذه حق تعرف أن أردت

املسائل. ومنتهى الكتاب خاتمة هي مسائل عليك يل بقيت وقد
ينظر أن إليه ويطلب واملعرفة، العلم يف اليونان فالسفة أقوال من طائفة عن فيسأله
يف اختالفهم من بأكثر العقل يف اختلفوا وقد له: يقول ذلك، بعد من بينها ويقارن فيها
أصوره أن أقدر ال أني وعلمت عنك، واستتاره عليك، غموضه لك ذكره من فمنعني العلم،

طويل. دهر دون لك
مشكل، امتحان أو مموه، تكشيف أو معجب، تقريع به أُِريَد إذا ُمرٍض، الكتاب وهذا
حافظ. مدارسة أو عالم، مساءلة أو ظريف، ممازحة أو مماٍر، قمع أو وقاح، تخجيل أو
من وجملة العجب عن وبالكالم العلم، وطلب العقل يف بمقالة الرسالة يختم ثم

النصائح.
معانيها، جميع من وسلخها بحذافريها، الدنيا مسخ قد إنهللاتعاىل خاتمتها: يف يقول
قد لكان خنازير، األمم بعض مسخ كما أو قردة، املرشكني بعض مسخ كما مسخها ولو
يف الخنزير مع ما وبقية اآلدمي، شبه من ظاهره يف القرد مع ما كبقية أمورها بعض بقي
ومستقىص مستتبًعا، مسًخا الدنيا مسخ — ذكره جل — ولكنه البرشي، شبه من باطنه

الخالف. غاية معنييهما وبني التضاد، جميع حاليهما فبنيَّ مستفرًغا،
ويقول مغمور، وهو يصيب ممن فالعجب مجهول، وصاحبه غريب اليوم فالصواب
ولسنا رفدته، فقد عنه أمسكت وإن قتلته، الزمان مع عليه عونًا رصت فإن ممنوع، وهو

أصله! واجتُثَّ سببه انقطع قد ما منك أطلب وكيف املعونة، وال النرصة منك نريد

العرص هذا يف النثر خصائص

طبيعته تتغري لم العرص هذا يف العربي النثر أن نالحظ وأمثالها الرسالة هذه نقرأ عندما
أخرى ناحية من تغريت طبيعته ولكن فحسب، طرقها التي والفنون موضوعاته، جهة من
يترصف أن الكاتب يستطيع طيًِّعا وأصبح والن، ومرن سهل قد فهو النواحي، هذه من أهم
عندما املقفع كابن كاتب بني ا جدٍّ عظيم فالفرق عليه، يستعيص أن دون يحب كما فيه
كاتب وبني صخر، من ينحت وكأنه نفسه يجهد اآلراء، من رأيًا أو األفكار من فكرة يؤدي
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نجد وال جهًدا، وال مشقة يجد فال اليسرية، املوضوعات من يشاء ملا يعرض كالجاحظ
األدب يف خاص وبنوع املقفع، ابن يقول ما فهم يف نجدها التي املشقة فهمه يف نحن

والكبري. الصغري
ومرونة. يًرسا نجد بل فهمه يف عًرسا نحس ال الجاحظ كنثر نثًرا نقرأ عندما فنحن
أيام فالنثر املوسيقى، هي أخرى خصلة النثر كسب واليرس املرونة هذه وفوق
أيًضا؛ واألذن والشعور العقل يلذ ولكنه وحده، الشعور وال وحده العقل يلذ ال الجاحظ
هذا لها الجملة فهذه خاصة، نسب له ا خاصٍّ تأليًفا وأُلِّف موسيقيٍّا تنظيًما نُظِّم قد ألنه
الءمتها الجملة هذه قرصت وإذا املوضوع، هذا تناسب الجملة وهذه الطول، من املقدار
السهولة، من حظ عىل تليها التي الجملة كانت الجملة هذه ألفاظ ضخمت وإذا الجملة، تلك

وهكذا.
وسهلت الشعر، فنون عىل فنونه وطغت موضوعاته تغريت قد النثر أن فرتون
به األشياء أخص يف حتى الشعر فغلب املوسيقى، ودخلته طيًعا، يسريًا وأصبح ألفاظه،

عنها. النثر عرب التي العلوم إىل وهذا املوسيقى، وهو
اللذة إىل فيه يُقَصد الذي وهو النثر، من واحد نوع يف إال إليكم أتحدث لم اآلن إىل وأنا
العلوم به تُكتَب كانت الذي النثر عن إليكم أتحدث ولم به، لنتفكَّه نقرؤه والذي الفنية،
هذا يف التفكري من يشء إىل يدعو ما الظواهر من هناك كان وإن اللغة، وعلوم والفلسفة
النثر أشد من اللغة أصحاب نثر أن نالحظ العلوم نثر نقرأ عندما فنحن النثر، من النوع
الفرق أن لكم وأؤكد النثر، أسهل من واملتكلمني الفالسفة نثر وأن الفهم، عىل وأعرسه
نثر هناك كان فإذا سيبويه، نثر وبني السياسيني، والكتَّاب الجاحظ نثر بني ا جدٍّ عظيم

اللذة. من الحظ قليل مغلق فهو كتابه، يف سيبويه نثر فهو املوسيقى عن بعيد
النثر، عىل يسطوا أن إىل الشعراء دعا الثالث القرن يف النثر تطوره الذي التطور هذا
فنونًا يطرقوا أن إىل الشعراء دعا كما الشعر، من يأخذون الكتاب كان كما منه ويأخذوا
الشعر. من بيت يف فينظمه معنى أو جملة تروقه من منهم فكثري قبل، من يطرقوها لم
معانيهم يف يتفننوا أن لهم يُتاح الكتَّاب أن الرومي كابن الشعراء بعض ورأى
يف وأرسف فأطال هذا يف يقلدهم أن فأراد بسًطا، يبسطوها وأن فكرتهم، يف ويطيلوا
بسط أنه كما عرصه، إىل العربي الشعر يف ُعِرف حد أطول قصائده بلغت حتى الطول،

شديًدا. تبسيًطا ألفاظه
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وينرصفون بالكتَّاب، يتأثرون الشعراء أصبح الشعراء يتعقبون الكتَّاب كان أن وبعد
حدثتكم التي الرسالة ذلك ومن وأساليبهم، الكتَّاب ألفاظ إىل القديمة الشعراء ألفاظ عن

الحميد.2 لعبد عنها

األوس وقصيدة الحميد عبد

والقوس، والرمح والسيف الدرع وصف الشعر من فأخذ السالح يصف أن الحميد عبد أراد
أوس ذكرها التي األوصاف من كثريًا رسالته يف فنثر الشعراء، يصفها كان ما نحو عىل

هذه: قصيدته يف حجر بن

أع��ص��ال ال��ش��ر م��ن ن��ابً��ا ل��ه��ا رأي��ت ب��ع��دم��ا ل��ل��ح��رب أع��ددُت ام��ُرٌؤ وإن��ي
��ال م��ن��صَّ ��ا ُم��َزجٍّ َع��رَّاًص��ا ال��ق��ْس��ب ن��وى ك��ع��وبَ��ُه ك��أنَّ ُردي��ن��يٍّ��ا أص��مَّ
ال��م��ف��تَّ��ال ال��ذُّب��اَل وي��ح��ش��وُه ل��َف��ص��ح ي��ُش��بُّ��ه ال��ع��زي��ز ك��م��ص��ب��اح ع��ل��ي��ه
ف��أْج��َف��ال ري��ٍح ن��ف��َح ب��ق��اٍع أح��سَّ ق��رارة ك��ن��ه��ي ُص��ول��يٍّ��ا وأم��ل��س
أع��زال ال��ن��ج��م م��ن ط��ْل��ًع��ا ص��ادف��ْت وق��د ارت��ف��اع��ه��ا ع��ن��د ال��ش��م��س ق��روَن ك��أنَّ
ت��س��رب��ال إن الم��رئ وأزي��ن ف��أح��ص��ن وش��ع��اع��ه��ا ض��وؤه��ا ف��ي��ه تَ��ردَّد
ت��ه��لَّ��ال ح��ب��يٍّ ف��ي ب��رق ت��ألل��ُؤ غ��راره ك��أن ه��ن��ديٍّ��ا وأب��ي��ض
ت��أك��ال ال��ل��ج��ي��ن م��ْص��ح��اة م��ث��ل ع��ل��ى أث��ُرُه ت��أك��ل غ��م��د م��ن ُس��ل إذا
ف��أس��ه��ال ب��رًدا خ��اف ذرٍّ وم��درج ال��ُرب��ى ي��تَّ��ب��ع ال��ن��م��ل م��َدبَّ ك��أنَّ
ُم��ن��ُص��ال وأن��ع��ت أب��ل��ى ب��ال��ذي ك��ف��ى ج��الئ��ه ُم��ت��ون م��ن ص��ف��ح��ت��ي��ه ع��ل��ى
م��َج��لَّ��ال ب��ال��س��ح��اب ت��راُه ب��ط��ْود ش��ظ��ي��ة ف��ْرع رأِس م��ن وم��ب��ض��وع��ًة
ال��م��ت��ن��زال يُ��زل��ُق ب��ُده��ن ُع��ِل��ل��ن م��ت��ون��ُه ك��أنَّ ص��ف��وان ظ��ه��ر ع��ل��ى
��ال م��ت��أمِّ ط��رف��ُه ف��ي��ه��ا ل��ي��ك��أل ن��ف��س��ُه ��م ي��ج��شِّ راٍع ب��ه��ا ي��ط��ي��ُف
َص��يْ��ق��ال ب��ال��م��داوس ب��أخ��ذ رق��ي��ٌق ُغ��رابُ��ه��ا ح��دٍّ ذاَت ع��ل��ي��ه��ا أم��رَّ
ت��ف��تَّ��ال م��ا إذا ال��ب��ه��م��ى س��ف��ى ش��ب��ي��ُه ع��وده��ا بُ��َراي��ة م��ن ف��خ��ذي��ه ع��ل��ى

.٢٠٧ البلغاء رسائل أيًضا وانظر للهجرة]، والثالث الثاني القرنني يف [النثر انظر 2

63



والنثر الشعر حديث من

ل��ت��ذب��ال ال��ل��ح��اء م��اء ي��م��ظِّ��ع��ه��ا ي��زل ل��م ال��ك��رب ذل��ك م��ن ن��ج��ا ف��ل��م��ا
ف��تُ��ع��ط��ال ب��ه��ا أزرى ق��ص��ٌر وال ع��اب��ه��ا ال��ط��وُل ال ص��ف��راء ف��ج��رَّده��ا
أف��ض��ال ال��ك��ف م��وض��ع م��ن ع��ج��ُس��ه��ا وال م��ائ��ه��ا دون ال ال��ك��فِّ ط��الُع ك��ت��وٌم
وأزم��ال ن��ئ��ي��ًم��ا ع��ن��ه��ا أن��ب��ض��وا إذا ل��ص��وت��ه��ا س��م��ع��ت ت��ع��اط��وه��ا م��ا إذا
أق��ب��ال ث��م ع��ج��س��ه��ا م��ن م��ن��ت��ه��ى إل��ى س��ه��ُم��ه��ا أدب��ر ال��نَّ��ْزُع ف��ي��ه��ا ُش��دَّ وإن
وت��ن��بَّ��ال ص��ان��ٌع ف��ي��ه��ا ت��ن��ط��ع غ��رائ��ٍب ف��روع م��ن ج��ف��ي��ر وح��ش��و
ت��زيَّ��ال ري��ح ي��وم ف��ي ال��غ��ض��ا ك��ج��م��ر أن��ُص��ًال وُركِّ��ب��ن أن��ض��اء تُ��ُخ��يِّ��رن
وتُ��ص��ق��ال تُ��س��ن أن إال ي��ب��َق ف��ل��م ف��ه��م��ه م��ن��ه��نَّ ال��ُص��ن��ع ف��ي ق��ض��ى ف��ل��م��ا
أط��ح��ال ال��م��س ل��ي��ن ل��ؤاًم��ا ُس��ح��اًم��ا ظ��واه��ًرا ي��م��ان ري��ش م��ن ك��س��اه��ن
ُم��خ��ض��ال أه��اض��ي��ب ذا ي��وًم��ا ك��ان وإن ال��ن��دى س��اق��ط ف��ي أُن��ِف��رن إذا يَ��ُخ��ْرن
ُم��ب��ق��ال ع��رن��ان ص��ادف��ن وأط��الؤه��ا ��َوى ال��شَّ ��ع��ة ال��م��ل��مَّ ال��م��ط��اف��ي��ل خ��وار
وأع��ج��ال ح��روب م��ن ب��أٌس وأردف ال��ت��ظ��ْت إذا ال��ح��روب ف��ي ع��ت��ادي ف��ذاك

بعضالكتاب عىل واعتماده الرومي ابن

الشطرنج، وصف يف الكتاب معاني يأخذ الرومي ابن نرى الثالث القرن إىل وصلنا فإذا
األلفاظ: يف الكتاب عىل يعتمد العتاب يف يكتب أن يريد وعندما

ص��ف��اءِ؟! م��ن ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا أي��ن اإلخ��اءِ ذاك ع��ه��ُد أي��ن أخ��ي ي��ا

والسهولة. اللني من قليل غري شيئًا البيت هذا يف وتجدون

للجاحظ والتدوير الرتبيع رسالة من

وتطوره النثر هذا يف نشأ ما هو آخر، موضوع إىل املوضوع هذا من أنتقل أن قبل وأريد
الرتبيع يف الجاحظ رسالة من قطعتني أو قطعة تسمعوا أن أريد الفنية، النظريات من

القطعة: هذه فاسمعوا بأنفسكم، وتروا بآذانكم لتسمعوا والتدوير؛

ال حد ولك ينقطع، ال وجواب ينكرس، ال قياس يدك يف هللا أبقاك فأنت وبعُد،
تذهب، إليه الذي ومذهبك تُنَسب، إليه الذي قياسك وهو ينثني، ال وغرب يَُفل،
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عند وأنا غليًظا، حكمهم يف وأكون عريًضا، الناس يراني أن عيلَّ وما تقول أن
لك أن هللا، حفظك علموا، وقد رشيق، مقدود الحقيقة ويف جميل، طويل هللا
اختالف، قمت إذا فيك بينهم ولكن جالًسا، الظهر طول راكبًا، الباد طول مع
لم أنا أُوتِيت ما وبديع أُعِطيت ما غريب ومن مسائل، اضجعت إذا لهم وعليك

سواك. الخارصة مستفيض رشيًقا وال غريك، الجفرة واسع مقدوًدا نَر
جمع شعًرا فيا املتقارب، وأنت الطويل، وأنت البسيط، وأنت املديد فأنت
أقاويلهم، من يهمك ما بل والطول، االستدارة جمع شخًصا ويا األعاريض،
أن يعلمون بالفهم والناطقون العلم يف والراسخون اختالفهم، من ويتعاظمك
منك ذهب ما وأن سمكك، ارتفاع عىل الضيم أدخلت قد عرضك استفاضة
يف اتفقوا لقد طولك، يف اختلفوا ولنئ طوًال، منك ذهب ما استغرق قد عرًضا
حصلت فقد شطًرا بالظلم ومنعوك شطًرا، بالرغم لك سلموا قد وإذ عرضك،
لتخطئ، العيون إن ولعمري يسلموا، لم فيما دعواك عىل وأنت سلموا، ما عىل
الصحيحة االستبانة وما للذهن، إال القاطع الحكم وما لتكذب، الحواس وإن

الحواس. عىل وعياًرا األعضاء عىل زماًما كان إذ للعقل إال

للجاحظ البخالء كتاب

وهو للجاحظ، البخالء كتاب من خاصقطعة وبنوع هذا، من أكثر تسمعوا أن أريد كنت
أخباًرا الجاحظ فيه جمع الكتاب هذا به، تفاخر أن العربية للغة ويحق الكتب، أجود من
يف أخبارهم من وقص واملعتزلة، املتكلمني فيه تناول عرصه يف الذين بالبخالء تتصل
املعنى؟ واستقامة اللفظي الجمال يف أهي أدري ال الكتاب هذا وقيمة كثرية، أشياء البخل
تصوير تصوير، إليه يُقاس ال الذي الدقيق التصوير هذا يف أم املعاني؟ خصب يف أم
الكندي قصة الكتاب هذا من تسمعوا أن وأحب الجاحظ؟ عرص يف وبغداد البرصة حياة

واملستأجرين. ك امُلالَّ بني الخصومة وصف يف فيها يتحدث الذي
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الكندي3 قصة

وربما للساكن، يقول يزال ال الكندي كان قال: ِنْهيَِويٍّ بن عمرو «حدثني الجاحظ: قال
الطيبة، القدر ريح من أسقطت ربما والوْحَمى َحْمل، بها امرأة الدار يف إن للجار: قال
تفعل لم فإْن اليسري، يردها النفس فإنَّ لعقة؛ أو بغرفة ولو شهوتها فردُّوا طبختم فإذا
نفسك ذلك ألزمت أمة، أو عبٌد ُغرٌَّة — أسقطت إن — فكفارتك إياك، إعالمي بعد ذلك

أبيت. أم
وإن األيام، يكفيه ما والجريان السكان قصاع من منزله إىل يوايف ربما فكان قال:

ويتغافل. يفطن أكثرهم كان
بيت لكل إنما الضياع، هذه أرباب من حاًال أحسن أنتم لعياله: يقول الكندي وكان

ألوان. وعندكم واحد لون منهم
صديًقا، يل الجار وكان له، جار عليه دخل إذ يوًما عنده أتغدَّى وكنت عمرو: قال
وهللا قد قال: نأكل؟ مما معنا أصبت لو فقلت: منه، فاستحييت الغداء، عليه يعرض فلم
معه يستطيع ال كتًفا عثمان أبا يا وهللا فكتفه قال: يشء. هللا بعد ما الكندي: قال فعلت.
شيئًا. هللا مع جعل قد عنده ولكان بالكفر، عليه لشهد أكل ولو وتركه، بسًطا وال قبًضا
الدار من جرَّة انقالب صوت سمع إذ عنده يوم ذات ذاهب أنا وبينا عمرو: قال
الذكاء يف الجارية فكانت وحياتك. برئٌ له: مجيبة فقالت قصاُف،4 أي فصاح: األخرى،

االستقصاء. يف منه أكثر
ونفي الحوائج ونقيضله الكراء، له ج نروِّ سنة من أكثر الكندي دار نزلنا معبد: قال
بالرشط؟ الوفاء معنى فما الحوائج، وقضاء الكراء ترويج فهمت قد قلت: بالرشط. له

العلوفة، ونشوار5 الشاة، وبعر الدابة، روث له يكون أن السكان عىل رشطه يف قال:
الرمان، وقشور التمر، نوى له يكون وأن كساحة،6 يخرجوا وال عظًما، يخرجوا وأال

بيته. يف للحبىل تُطبَخ قدر كل من والغرفة

٢٤٦ه. سنة تويف — الفيلسوف الكندي إسحاق بن يعقوب يوسف أبو هو 3

جاريته. اسم قصاف: 4

العلوفة. من الدابة تبقيه ما النشوار: 5
الكناسة. مثل الكساحة: 6
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يحتملون حديثه، وحسن بخله، وإفراط لطيبه فكانوا عليهم، يتنزل7 ذلك يف وكان
ذلك.

قد منه رقعة وإذا له، ابن ومعه يل عم ابن قدم إذ كذلك أنا فبينما معبد: قال
إطماع كان وإن ذلك، احتملنا ليلتني أو ليلة القادمني هذين مقام كان إن جاءتني:

الكثرية. الليايل يف الطمع علينا يجر الواحدة الليلة يف السكان
بثالثني دارك إن إيلَّ: فكتب نحوه. أو شهًرا إال عندنا مقامهما ليس إليه: فكتبت
َخْمستني، زيادة من بد فال رجلني زدت قد فإذا خمسة، رأس لكل ستة، وأنتم درهًما،

بأربعني. هذا يومك من عليك فالدار
الجبال، تحمل التي األرض عىل أبدانهما ثقل مقامهما؟! من يرضك وما إليه: فكتبت
هجمت، ما عىل أهجم أني أدِر ولم ألعرفه، بعذرك إيلَّ فاكتب دونك! عيلَّ مؤنتهما وثقل

وقعت. فيما منه أقع وأني
ذلك من معروفة، قائمة وهي كثرية، كذلك ذلك إىل تدعو التي الخصال إيلَّ: فكتب
كثرت إذا األقدام أن ذلك ومن املؤنة. شدة من تنقيتها يف وما البالوعة، امتالء رسعة
عىل والصعود املجصصة، البيوت أرض وعىل املطينة، السطوح ظهور عىل امليش كثر
األجذاع؛8 انثناء مع العتب، وينكرس الجص وينقلع الطني لذلك فينقرش الكثرية، الدَّرج
واإلقفال واإلغالق، والفتح والُخروج، الدخول كثر وإذا الثقل، لفرط تكرسها الوطء لكثرة

الرزات.9 وتقلعت األبواب، مت تهشَّ األقفال، وجذب
ضبة، كل وُقلعت األبواب، مسامري نُِزعت البوش،10 وتضاعف الصبيان، كثر وإذا
باملداحي،12 بالطها وهشموا الددن،11 آبار فيها وُحِفر جوزة، كل وُكِرست رزة، كل ونُِزعت

الرفوف. وخشب باألوتاد، الحيطان تخريب مع هذا

لطف. يف يتدرج أي يتنزل: 7
السقف. سهم وهو جذع، جمع األجذاع: 8
القفل. فيها يدخل التي الحديدة الرزة: 9

والعيال. املختلطني الناس من الجماعة والضم): (بالفتح البوش 10
األكر. فيها لريموا الصبيان يحفرها التي الحفر الددن: بحفر ويريد واللعب. اللهو الددن: 11

إال يشء عىل تأتي ال األرض وجه عىل فتمر الصبي بها يدحي خشبة وهي مدحاة، جمع املداحي: 12
اجتحفته.
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الحببَة13 واتخاذ املاء صب من احتيج والندماء، والضيفان والزوار العيال كثر وإذا
أسفله تآكل قد حائط من فكم عليه، كانوا ما أضعاف إىل الراشحة، والِجرار القاطرة،
فضل ومن جر، ورشح حبٍّ َقْطِر من بنيانه، وتداحى أساسه، واسرتعى أعاله، وتناثر

التدبري. سوء ومن البرئ، ماء
ال والنار والتسخني، الوقود ومن والطبيخ، الخبيز من يحتاجون كثرتهم قدر وعىل
من فكم لها، أكل فهو متاع من فيها يشء وكل لها، حطب الدور وإنما تذر، وال تبقي
غاية عند ذلك كان وربما النفقة، أغلظ أهلها فكلفتم الغلة،14 أصل عىل أتى قد حريق
األبدان مجاورة وإىل الجريان، دور إىل الجناية تلك تعدت وربما الحال، وشدة العرسة،

واألموال.
أن ذلك عىس لكان مصيبته ومقدار بليَّته، وَقْدر الدار ربَّ حينئذ الناس ترك فلو
الئمته من ويكثرون ذكره، يستثقلون يزالون وال به يتشاءمون ولكنهم محتمًال، يكون

وتعنيفه.
أرض يف كان وإن السطوح، ظهور عىل العاليل،15 يف املطابخ يتخذون ثم نعم؛
باألموال، والتغرير باألنفس، الِخطار من ذلك يف ما مع متسع، صحنها ويف فضل الدار
وخبيء مكتوم، رس عىل ذلك مع وهجومهم الفساد، ألهل الحريق ليلة الحرم وتعرض
متَّهم، كتاب ومن مكروه، رشاب ومن متواٍر، داٍر ورب مستخٍف، ضيف من مستور،
ال وأمور كثرية، حاالت ومن فيه، ذلك عن أهله الحريق فأعجل دفنه، أُِريد جم مال ومن

بها. يُعرفوا أن الناس يحب
بينها ليس حيث السطح، متن عىل إال للقدور يمكنون وال التنانري، ينصبون ال ثم
يف املؤنة خفة مع هذا يقي ال (الذي) واليشء الرقيق، الطني إال والخشب القصب وبني

بسببها. املتالف من القلوب وأمن إحكامها
لم كنتم وإن عجب! فهذا ذاكرون وأنتم ومنكم منا ذلك عىل تُقدمون كنتم فإن

أعجب! فهذا أموالكم يف عليكم ما ونسيتم أموالنا، يف عليكم بما تَحلفوا

الجرة. أو الخابية وهو (بالضم)، حب جمع الحببة: 13
الدار. أي الغلة: أصل 14

العالية. الحجرة وهي علية، جمع العاليل: 15
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فرَّ عليه، أشهر ُجِمعت إذا حتى باألداء، ويماطل بالكراء، يدافع منهم كثريًا إن ثم
جزاؤهم فكان وإحسانهم، تقاضيهم حسن من كان ما عىل يتندَّمون جياًعا، أربابها وخىل

بأقواتهم. والذهاب حقوقهم، اقتطاع وشكرهم
املستأجر، عني يف لتحسن ونظفناها؛ كسحناها وقد يسكنها، حني الساكن ويسكنها
املوجعة، النفقة إال تصلحه ال وخرابًا، مزبلة فيها ترك خرج فإذا الناظر، فيها ولريغب
مىض إال برَّادة17 وال أخذه، إال نقًضا16 وال حمله، إال سلًما وال رسقه، إال مرتًسا يدع ال ثم
يف األجذاع عىل ويُدق الدار، أرض يف وامليجان الهاون يف والدقَّ الثوب، دقَّ ويدع معه بها

والرواشن.19 والحواضن18
ناحية يف جعل صاحبها كان وقد مفروشة، باآلجر أو مقرمدة الدار كانت وإن
والغش والقسوة التهاون دعاهم دونها، واقيًة ولتكون عليها، الدَّق ليكون صخرة منها
لذلك قط يُعِط لم أفسدوا، بما يحفلوا ال أن وإىل جلسوا، حيث يدقوا أن والفسولة،

الرس. يف منه هللا استغفر وال الدار،21 صاحب استحل وال أرًشا،20
ألف الدار رب من يستكثر وال دراهم، عرشة إخراَج السنة يف نفسه من يستكثر ثم

كثرته. مع إليه يصري ما يذكر وال قلته مع إلينا يصري ما يذكر الرشاء، يف دينار
يف عاملٌة املجتمع، الجميع وتُفرق الجدة، وتُبيل املربم، تنُقض التي واأليام هذا،
وكما ويابس، رطب كل من تأخذ كما املنازل، يف وتأخذ الصخور، يف تعمل كما الدُّور،

. ُمضمحالٍّ والهشيم هشيًما، يابًسا الرطب تجعل
بها املتمتع كان هو فيها والساكن قصرية، ومدة قريبة، غاية املنازل والنهدام
لسوء عمرها وذهب هرمت وبه وتحالها،22 جدَّتها أبىل الذي وهو بمرافقها، واملنتفع

تدبريه.

ونحوه. حجًرا يريد املنقوض والكرس): (بالضم النقض 16
املاء. يربد اإلناء الربادة: 17

السقوف. تدعم التي األعمدة يريد الحواضن: 18
النافذة. أي الكوة؛ وهي روشن، جمع الرواشن: 19

والجائزة. الدية األرش: 20
التخريب. من عمله مما يحله أن الدار صاحب يسأل لم أي: الدار؛ صاحب استحل 21

وجدتها. بحالوتها تمتع أي تحالها: 22
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من ذلك بني ما وغرم ابتنائها، وبعد بإعادتها انهدامها عند الُغرم قسمنا فإذا
إكرائها، من به وارتفقنا23 غالتها، من أخذنا ما بذلك قابلنا ثم وإصالحها، مرمتها
التي الدراهم أن إال الربح، من للساكن حصل ما بقدر الخرسان، من امُلْسِكن عىل خرج

مقطَّعة. جاءت الغلة جهة عىل أخذناها والتي جملة، كانت النفقة من أخرجناها
للُمْسِكن، الساكن بغض ومع االقتضاء، طول إىل واإلحواج القضاء، سوء مع وهذا
تاجًرا، كان إن سوقه ونفاق الساكن، بدن صحة يحب املسكن ألن للساكن؛ املسكن وحب
إن شاء، كيف امُلسكن عنه هللا يشغل أن الساكن ومحبة صانًعا، كان إن صناعته وتحرك

بموت. شاء وإن بحبس، شاء وإن بزمانه، شاء وإن بعينه،24 شغله
أشدَّ كان كلما أنه إال الشغل، ذلك كان كيف يبايل ال ثم عنه، يشغل أن مناه ومدار
أو ُسوقه، فرتت إن أنه وعىل يسكن،25 ألن وأخلق يأمن، أن أجدر وكان إليه، أحب كان
من عليه حصل مما والحطيطة الغلة، أصل من التخفيف طلب يف ألحَّ صناعته، كسدت
يزيد أن يَر لم صناعته، يف والنفاق تجارته، يف باألرباح هللا أتاه إن أنه وعىل األجرة،

وقته. قبل فلًسا يجعل أن وال رضيبته، يف قرياًطا
دفعها وأرباًعا أنصاًفا كانت وإن مقطعة، أكثرها دفع صحاًحا، الغلة كانت إن ثم
ودلَّسه فيه، دسه إال بهرًجا، ديناًرا زائًفا وال مكحًال وال مزأبًقا يدع ال ثم مفتَّتة، ُقراضة
حلف شيئًا ذلك بعد عليه ردوا فإن سبب، بكل له وتأتي حيلة، بكل واحتال عليه،

ملكه. يف كان وال قط، رآه وال ماله، من وال دراهمه من ليس إنه بالغموس26
خدعه، غالًما كان وإن أحبلها، وربما أفسدها، الدار رب جارية الرسول كان فإن
طيورهم اصطياد ومع للجارات، والتعرض الجريان عىل اإلرشاف مع هذا به، شطر وربما

لشكايتهم. وتعريضنا
لهم يرضب يزال فال وغبْنهم، فسادهم يف وطمع عقولهم، استضعف وربما
عليهم، ويربح ليَغبنهم النفقات من أبوابًا لهم ويفتح بالشهوات، ويغريهم باألسالف،27

انتفعنا. ارتفقنا: 23

بذاته. أي بعينه: 24
سكناه. تطول أي يسكن: 25

اإلثم. يف صاحبها تغمس ألنها الكاذبة؛ اليمني الغموس: 26
املال. بإقراضهم يغريهم يزال ال أي: سلف؛ جمع األسالف: 27
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باسرتهان أو الدار، بعض ببيع يتقوه حتى بهم، وحزق28 أعجلهم منهم استوثق إذا حتى
جعله وربما الكراء من — ُمقامه طول مع — السالمة باألصل الذهاب مع لريبح الجميع؛
الوقت. قبل ويدَّعيها30 املهلة، دون بهم 29 يفظُّ فحينئذ الباطن، يف ورهنًا الظاهر يف بيًعا
وأن شقيًصا31 له أن يدعي أن الكراء، ألداء واستثقاله استضعافه، من بلغ وربما

غاضب. غري ومنازًعا الخصوم، من خصًما ليصري يًدا؛ له
علَّة املنازل ح وتصفُّ البيوت، استئجار فيجعل بها، يفُجر امرأة ومعه أخذهم وربما

املفتاح. وردَّ منها حاجته قىض املنزل يف استقر فإذا فيها، ساعة واملقام لدخولها،
جيد عامًال ى يتوخَّ ثم يصلحها، ما بعض فاشرتى مرمة وفيه املنزل اكرتى وربما
قدر ما كل عىل اشتمل وغفل، العامل شغل فإذا وآلة، آنية أصحاب وجريانًا الكسوة،

يتسكَّعون. وتركهم عليه،
عليه، لينقب رصاف جنب وإىل إليه، أهله لينُقب سجن، جنب إىل استأجر وربما

واألمن. امُلدة ولطول رت، والسِّ املهلة لطول طلبًا
رشيًفا، يجرح أو قتيًال، يقتل بأن امُلسكن، دار هدم إىل يدعو ما الساكُن جنى وربما
دون شيئًا يصنع فال ضعفاء، وإما أيتام، وإما غيب إما وأربابها الدار، السلطان فيأتي

باألرض. يسويها أن
بالناس، اغرتاًرا الناس أشد وهم وملقون، منكوبون وأربابها ملقاة، فالدور وبعُد،
وأبوابها وساجها،32 ونقضها، داره دفع من أنَّ وذلك الصدور؛ سالمة من غاية وأبعدهم
الغَرر،33 مواضع يف وضعها فقد يُعرف، ال مجهول إىل سقوفها، وذَهب حديدها مع
ليست ثم املودََع، موضع يف املكرتى وصار املودع، معنى يف صار وقد الخطر، أعظم وعىل

الدور. إىل منها أرسع الودائع من يشء إىل الوالية وسوء الخيانة

عليهم. شدد أي بهم: حزق 28

يمهلهم. وال عليهم يغلظ بهم: يفظ 29
الدار. أي يدعيها: 30

النصيب. الشقيص: 31
خشبها. ساجها: 32

الخطر. الغرر: 33
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وأن النفقة، إليه ففوضوا ة مرمَّ الدار يف وجد إذا من حاًال السكان أصلح إن وأيًضا
الحساب. يف ويزيد البناء يف ُف،34 يُشفِّ األهلة، عند له محسوبًا ذلك يكون

خيارهم؟ وهم أصلحهم، هؤالء بقوم ظنك فما
فينا فسريوا منا، اكرتيتموها مما بأكثر غريكم مستغالت اكرتيتم إنما أيًضا وأنتم
فإذا األرض، يف بنيتم وربما منا، تريدونه ما مثل أنفسكم من وأعطونا فيهم، كسريتكم
وحتى كاإلجارة وجعلتموه الرشكة ادعيتم لغريكم، األرض كانت وإن بنيانكم، البناء صار

سلف. مْوروث أو مال، كتالد وه تصريِّ
بسوء وحططتم غالتنا، وأخربتم أموالنا، أصول أهلكتم أنكم وهو آخر: وجرٌم
وأهل املياسري أعني من الدور غالت سقطت حتى ومستغالتنا، دورنا أثمان معاملتكم
كل يف أموالهم ورصفوا حيلة بكل يدافعوكم وحتى والحشوة،35 العوام أعني ومن الثروة،
وذلك ورضًرا، حجة علينا وعاد مثًال، أرسله قوًال الحسن36 بن هللا عبيد قال وحتى وجه،

والنَُّسوَلتنَي.38 الزرع غلة الغلَّة وإنما كفاف، النخل وغلة ُمسكة،37 الدار غلة قال: أنه
تقطعونها وأنتم قضائكم، سوء عىل وصربنا اقتضائنا، حسن علينا ذلك جر وإنما
— الدور غالت لذلك فصارت حالة، عليكم وهي بها وتلووننا مجملة، عليكم وهي علينا

الغالت. سائر من أصًال وأخبث ثمنًا أقل — ودخًال ثمنًا أكثر كانت وإن
وأدوم أذى، أحَرض كنتم إذ يلم؛ والدَّ الرتك ومن والروم الهند من علينا رش وأنتم
لو كنتم فكيف منه، لكم بدَّ ال يشء يف ومعاملتكم وحيلتكم صفتكم هذه كانت ثم ا، رشٍّ
وليس بالخيار، فيها وأنتم معرضة، فيها لكم والوجوه مندوحة، عنه لكم بما امتحنتم

االضطرار؟ طريق عليكم
ألن وقلتم اء، الرشِّ دور نزول من أصوُب الكراء دور نزول إن قولكم مع وهذا

ُمرتهنًا. وبثمنها ممتحنًا، بها وصار نفسه، وأرشط َرْهنه، أغلق قد الرشاء صاحب
حنَّ عنها غاب وإن يغرم، ال وزعيًما يخفر، ال كفيًال أقام فقد داًرا اتخذ ومن
وبعد مكانه، وأنكر جواَره، أساءوا إن للفتن، وعرضته املؤن، ألزمتْه فيها أقام وإن إليها،

ينقص. أي يشفف: 34
الناس. رذال وضمها): الحاء (بكرس الحشوة 35

الخطباء. الفصحاء من كان القايض، العنربي الحسن بن هللا عبيد هو 36

«مسألة». رواية: ويف ورشاب، طعام من الرمق يمسك ما أي مسكة: 37

أوالدهما. وغلتهما والغنم، اإلبل النسولتني: 38
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سواها، عىل اختيارها يف أخطأ قد أنه ورأى حوائُجه، وتفاوتت سوقه، عنه ومات مصاله،
وخول داره عبد فهو كذلك كان من وإن غريها، عىل آثرها حني لُرشده ق يُوفَّ لم وأنه

جاره.
هللا، شاء إن متنزَّه له هي دار فكل إليه، واألمر يده يف الخياُر الكراء صاحب وإن
الضيم، من القليَل وال الذلل، من اليسريَ فيها يحتمل لم شاء، إن ومسكن شاء، إن ومتجر

املتعلِّلني. يداري وال الحساد، من يحرتس وال الخسف، يسام وال الهوان، يعرف وال
ويحتمل الحوائج، لطلب ويُكد الغيظ، بكأس ويُسَقى املرار، يجرع الرشاء وصاحب
رام وإن العجز، إىل إال منه ذلك يوجه وال كظم، عىل عفا عفا إن أنفة، ذا كان وإن الذلة
قبل والرفيَق الدار، قبل «الجاَر ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال أنكره، مما ألكثر تعرَّض املكافأة

الطريق.»
جملة وقعت إذا الشدائد وأن يشء، بعد شيئًا كان إذ أهون الكراء تسقط أن وزعمتم
ويذُكرها، يفقدها من إال لها يكرتث فليس وتفرَّق تقطَّع إذا فأما للقوة، غامرة جاءت
ع، يُرقَّ خرق كل وليس نافذة، وطعنته واسعة، املال يف وثُلمته جملة، يخرج الرشاء وماُل
سهم، وانقصاف أسُطوان، وميل والغرق، الحَرق من أمن قد وأنه يَرجع، خارج كل وال
بالء، يف يزال ال إما وإنه مشاكل، وحسد جوار، وسوء ُسرتة، وُسقوط أساس، واسرتخاء

لبالء. متوقًعا يكون أن وإما
يف وتحويله أربح، التجارات وجوه يف الدار ثمن فترصيف تاجًرا كان إن وقلتم
زاجر، له عددنا وفيما ناٍه، له وصفناه ففيما تاجًرا يكن لم وإن أكيس، البياعات أصناف
إن املنزل، وموافقة كنى، السُّ إىل والحاجة املجاورة، وحق املساكنة، حرمة يمنعكم فلم
للمستأجر، وجَراءة الدور، ألثمان فساد الدور كساد ويف الرشاء، برتك الناس عىل أرشتم

املال. أصل يف وخرسان الَغلة، من واستحطاط
الرخاء من ذلك يف ملا الكراء؛ عىل الناس حثثتم حني إلينا أحسنتم قد أنكم وزعمتم
بتزهيدكم ترضونا أن أردتم إنما بل الكراء، يف برتغيبهم نفعنا تزيدوا لم فأنتم والنماء،
من عليهم يغلب وبالذي بسبيلهم، إال قوم كل عىل يُحَكم أن ينبغي وليس الرشاء، يف

أعمالهم.
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تُهمتكم إىل داعية وكلها عليكم، حجة وكلها فيكم، كلها املذمومة الخصال فهذه
مرضيَّة. وبينكم بيننا فيما خلة وال محمودة، خصلة لكم وليس منكم، الحذر وأخذ

الغلة من نصيب فلها زيادة كل وأن املقيمني، كحكم النازلني حكم أن أريناكم وقد
ما قْدر عىل — أبعدك لم رجلني عن زيادة عن البرصة أهل أخا يا لك تغافلُت ولو
وتصري األلف، ككراء الواحد كراء يصري حتى يتبني، فيما ذلك تلزمني — منك رأيت
وتغافلت تقاضيك، عن أمسكت كنت لو أني وعىل غل، كالشَّ والتفريغ كالظْعن، اإلقامة
قال وقد قدًرا، للزيادة ترى ال كنت إن باطًال، إليك اإلحسان لذهب عليك، ما تعريفك عن

األول:39

ال��م��ن��ع��م ل��ن��ف��س م��خ��ب��ث��ة وال��ُك��ف��ر

اآلخر: وقال

ي��ك��ف��ر ك��ان م��ن ل��ل��م��ع��روف ت��ن��ك��ر ورب��م��ا ن��ك��ًرا ب��ال��م��ع��روف ت��ب��دل��ت

وبالعداوة والبرصة، الكوفة أهل بني وبما للشيعة، املعتزلة ببغض تطالبني أنت
عليك هللا وسيعني املسكن، استثقال من الساكن قلب يف وبما وكندة، أسد بني التي

والسالم.»
كانت كما ال الخصومات، الجاحظ لنا يصور الجمال اليرس وهذا السهولة هذه يف

القاهرة. يف هنا تقع كما بل بغداد، يف واملستأجرين ك امُلالَّ بني تقع
فكذلك علم، أنه عىل البديع إنشاء من مكننا قد وتطوره الشعر جمال أن وكما

علم. أنه عىل البيان إنشاء من مكننا قد وتطوره النثر جمال
أن وأريد املوضوع، هذا عن عامني منذ املكان هذا يف إليكم تحدثت أني أذكر وأنا

جديد. يشء إىل فيه أصل أن اآلن يل أُتيح فقد قبل، من لكم قلته ما دقائق يف أبسط

نعمة. شاكر غري عمًرا نبئت البيت: وصدر عنرتة، هو 39
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والبيان قدامة

وقد البيان، يف نظريات يضع أن حاول من أول كان ربما عنه نتحدث الذي الجاحظ هذا
القرن آخر يف أسلم نرصانيٍّا رجًال أن لكم ذكرت وقد النظريات، هذه عن إليكم تحدثت
يف أحدهما كتابني له وأن قدامة، وهو بغداد يف الخالفة ديوان كتاب من وكان الثالث،
يف منه أجزاء وإن ضاع، قد إنه الوقت ذلك يف لكم وقلت النثر، نقد يف واآلخر الشعر نقد
الحميد عبد األستاذ زميلنا ذهب الكتاب، بهذا نظفر أن لنا أتيح ولكن الصناعتني، كتاب

األسكوريال. مكتبة يف الكتاب هذا فوجد إسبانيا، إىل العبادي
يظهرنا فهو ورىض، دهشة مصدر نظرنا كان حتى فيه ننظر نكد لم الكتاب هذا
بعض أن وهو إليه، أميل كنت ما يحقق نفسه الوقت يف وهو البيان، يف العرب رأي عىل
يف متحفظ وأنا — قدامة وكتاب أرسططاليس، ببيان تأثروا قد العلمي بيانهم يف العرب
فكما الخطابة، كتابه يف أرسططاليس طريقة عىل بالضبط مؤلف — قدامة إىل نسبته
لحقيقة مالئًما جديًدا بيانًا يضع أن ويحاول البيان، أصحاب نقد يف أرسططاليس يبدأ
أن ويرى للجاحظ، والتبيني البيان كتاب بنقد يبدأ قدامة فكذلك الفن، وطبيعة األدب
نظريات بوضع ويعد البيان، نظريات يعرفوا أن يريدون من غلة يشفي ال الكتاب هذا

للبيان. جديدة

أرسططاليس كتاب

واألخالق. والسياسة، املنطق، أشياء: ثالثة أرسططاليس كتاب وقوام
واألخالق: املدن، قانون ألنها والسياسة: التفكري، ونظام العقل قانون ألنه املنطق:
وعىل إليهم، يتحدث الذين الناس طبيعة املتكلم يعرف أن إىل الوحيدة الوسيلة ألنها
يف الحياة ألن السياسة؛ دون واألخالق املنطق فقوامه قدامة: كتاب نظام النحو هذا
أقسام: إىل البيان يقسم وهو السياسية، للمسائل التعرض تحتمل تكن لم الوقت ذلك
عنها وبيانه بالقول، عنها اإلنسان وبيان األشياء، عن العقل وبيان بذواتها، األشياء بيان
فهو اإلنسان، فيه فكر فإذا بذواتها، األشياء بيان فهو نفسه عن يبني يشء فكل بالكتابة،
بالقول، عنها أبان فقد غريه، عنه ليفهمه فيه فكر ما قال فإذا األشياء، عن العقل بيان

بالكتابة. عنها أبان فقد ذلك، كتب فإذا
املقوالت فيذكر منطقيٍّا، تحليًال القول ويحلل والكتابة، القول عند صاحبنا ويقف
ذكره ما نحو عىل والقياس الجدل أنواع يذكر ثم والقياس، والقضايا والكليات
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واالستعارة التشبيه من ليشء ويعرض العربية، اللغة خصائص يذكر ثم أرسططاليس،
يذكر ثم والرسول، والكاتب الكتابة آداب يذكر ثم أرسططاليس، فعل كما والكناية،

عادات. من فيه الناس يتوخى أن يجب وما وخصائصه الحديث آداب
والثالث، الثاني القرن يف تُرِجم قد الخطابة يف أرسططاليس كتاب أن نعلم ونحن
أدب يف قتيبة ابن عليهم أنكر حتى به، ويُعنَون الكتاب بهذا يلهجون كانوا الكتَّاب وأن
عىل الكتاب هؤالء تهافت من وسخر للكالم، أرسططاليس تقسيم من وسخر الكتاب،
الخطابة كتاب سينا ابن ولخص نفسه، املنطق صاحب من وسخر املنطق، صاحب
ما لنعرف العربية إىل مرتجًما الخطابة كتاب إىل نصل أن نحب وكنا ألرسططاليس،
اليوناني لألصل مطابقة الرتجمة هذه أكانت العربية، والرتجمة اليوناني األصل بني كان
للمخترص الرتجمة تكون أن أخىش وأنا ما؟ ملخترص ممثلة كانت أم تامة، مطابقة

األسكوريال. يف أنه علمنا أننا الحظ حسن ومن الرسياني،
للهجرة الثاني القرن فمنذ النثر: يف مالحظتهما من بد ال أمرين، أمام أننا هذا نتيجة

مختلفتان: طريقتان النثر يف ظهرت

النثر طريقتا

خاص، بنوع واملعتزلة الفلسفة وأصحاب املتكلمون وهم بالفلسفة، اتصلوا قوم طريقة
باألدب اتصلوا ولكنهم بالفلسفة يتصلوا لم قوم وطريقة والنظام، الجاحظ زعمائهم ومن

الفاريس. واألدب الفارسية بالحضارة واتصلوا العربي
الثالث القرن يف يظهر وضوحه ولكن ا، جدٍّ واضح الطريقتني هاتني بني والفرق
فهم الغربية، الثقافة بهذه واملتصلون اليونانية، الفلسفة أصحاب فأما الرابع، القرن ويف
بالثقافة املتصلون أما منطقيٍّا، ترتيبًا الكالم وبرتتيب باملعاني وعناية تفكري أصحاب

بديع. وأصحاب سجع أصحاب فهم الفارسية
الناس وأشد الجاحظ تالميذ من كان التوحيدي، حيان كأبي رجًال أن نالحظ ولذلك
عىل يميض الرابع القرن يف ولكنه بالسجع، يُعنَى وال البديع إىل يلتفت ال باليونان، تأثًرا
بالثقافة يلمون كانوا إليهما ومن عباد ابن والصاحب العميد ابن بينما الجاحظ، نحو

وسجع. بديع أصحاب فكانوا الفارسية الثقافة عىل حراًصا وكانوا اليونانية،
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كتابة نعني العميد.» بابن وُخِتمت الحميد، بعبد الكتابة «بُِدئت نقول: عندما ونحن
أخرى وكتابة املنطق، وعىل الرتتيب عىل املعتمدة اليونانية، بالثقافة املتأثرة الحميد عبد

املعنى. من أكثر والزخرف اللفظي بالفن ُعِنيَْت
عىل قام بيان فهناك البيان: يف طريقتان تقابلهما نفسه النثر يف الطريقتان هاتان
وبيان قدامة، وعند املنطق أصحاب عند نجده الذي هذا وهو ومنطقهم، اليونان بيان
نجده الذي البيان هذا وهو بعيد، من العربي واألدب الفارسية بالحضارة تأثر قد آخر

الفنية. العناية وأساسه الصناعتني، كتاب يف

عنارصالنثر

من كان العربي النثر عىل بحكم أو بنتيجة نخلص أن األبحاث هذه آخر يف أردنا فإذا
ثالثة: عنارص إىل ينحل النثر هذا إن نقول أن السهل

القرآن. عىل تعتمد التي العربية اللغة النثر، هذا مادة وهي وأهمها أولها:
اليونانية. والعلوم اليونانية الفلسفة ثانيها:

الثاني القرنني طوال العرب به اتصل الذي الفاريس والفن املادية، الحضارة ثالثها:
والثالث.

منها ن وتكوَّ وائتلفت اجتمعت قد بعًضا بعضها يناقض التي الغريبة األشياء وهذه
عربي.40 ولكنه فاريس وال يوناني إنه يقال أن بحال يصح ال خاص مزاج

ونُِرش ،١٩٣١ سنة يف بلندن انعقد الذي املسترشقني مؤتمر إىل ُقدِّم بحث يف املوضوع هذا استؤنف 40
قدامة. إىل املنسوب النثر نقد لكتاب مقدمة
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القرن يف العربية األدبية احلياة الشعر:
الثالثللهجرة1

السياسية باألحداث والتاريخ األدب

السادة: أيها
استقامة يف أشك ألني السياسية؛ باألحداث اآلداب يؤرخوا أن يحبون الذين من لست
تكون قد السياسية األمم حياة تصيب التي األحداث بعض ولكن التاريخ، من النوع هذا
هذه بعض عىل نعتمد أن بأس هناك فليس األدبية، الظروف بعض تميز وقد دليًال،
بعض عىل كدليل بل األدبية، الحياة تطور تؤرخ أنها عىل ال أحيانًا، السياسية الحوادث

التطور. لهذا واألنحاء الوجوه
أقف بأن للهجرة، الثالث القرن يف العربي الشعر عن املحارضات هذه أبدأ أن وأريد
للهجرة، الثاني القرن أواسط يف أوالهما كانت سياسيتني، حادثتني عند قصرية وقفة
أقف الحادثتان هاتان للهجرة، ١٩٨ سنة نحو يف القرن هذا آخر يف األخرى وكانت
أريد الذي األدبي التطور ليتحقق منه بد يكن لم عًرصا تحرصان تكادان ألنهما عندهما؛

الهجري. الثالث القرن شعراء عن أحدثكم عندما عنه، أحدثكم أن
بن يزيد بن الوليد أولهما املسلمني خلفاء من خليفتني مقتل الحادثني بهذين أُِريد

الرشيد. بن األمني واآلخر امللك، عبد

ومارس فرباير شهري يف التذكارية يورت قاعة يف أُلِقيَت التي الخمس املحارضات أوىل املحارضة هذه 1

.١٩٣٣ سنة من
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يجد أن مقتلهما إىل انتهت التي الحوادث ويقرأ الرجلني هذين تاريخ يقرأ من يكاد
املختلفة الظروف من لطائفة ضحية منهما كل يف يجد وأن بينهما، ا جدٍّ عظيًما تشابًها

وأشمل. أعم وخافيها سيايس، ظاهرها

يزيد بن الوليد

سبقوه للذين شديدة مخالفة والسياسية، األدبية حياته يف مخالًفا يزيد بن الوليد كان
سبقوه الذين لحياة املخالفة كل مخالفة للعهد واليته أثناء حياته وكانت الخلفاء، من
كثريًا، ا رشٍّ امللك عبد بن هشام عمه من لقي الوليد أن يذكر فكلكم أيًضا، العهد والة من
ابنه إىل املسلمني بأمور يعهد وأن العهد، والية من خلعه يريد كان عمه أن األمر وظاهر
يخلعوا أن أرادوا آخرين أمويني خلفاء ولكن ق، يُوفَّ فلم امللك عبد بن هشام بن مسلمة

قوا. يُوفَّ ولم أبناءهم مكانهم يولوا وأن إخوتهم،
تنتِه ولم الرش، من الوليد له تعرض ما ملثل هؤالء العهد والة يتعرض فلم هذا ومع
بن سليمان أخاه يخلع أن امللك عبد بن الوليد أراد فقد الوليد، حياة انتهت كما حياتهم
والية مسألة أن ذلك لرش؛ املحنة هذه أثناء سليمان يتعرض ولم يفلح، فلم امللك عبد
كرهها جديدة لحياة رمًزا الوليد كان الوليد، حالة أساءت التي املسألة هي تكن لم العهد
أمية. بني من املالكة األرسة من املتغلب الكبري الحزب خاص بنوع وكرهها أمية، بنو

الثاني القرن أول يف تظهر أخذت التي الجديدة الحياة هذه مظهر الوليد كان
وكان السيايس، مذهبهم ويعتنقون املوايل، إىل يتقربون العرب فيها بدأ والتي للهجرة،
يكن لم والعقلية، املادية الحياة من جديد بنوع الشغف أشد مشغوًفا خاص بنوع الوليد

إليه. وتطمنئ تحبه الرسمية امليول تكن لم بل إليه، يطمئنون أو يحبونه العرب
الحضارة لهذه مظهًرا حياته تكون أن يريد وكان الجديدة، الحضارة يحب كان
حياته تغريت أن الثقافة من فيها ما إىل وميله الحضارة لهذه حبه عن ونشأ الجديدة،

الدولة. سياج هو الذي املحافظ الحزب وأنكره أمية، بني أمراء فأنكره العملية
بني أمراء بني شائًعا كان وإنما الوليد، عىل مقصوًرا يكن لم السرية من النحو هذا
هذا كل «مسلمة» إىل األمر تحويل يف هشام ورغبة السيايس الوليد موقف ولكن أمية،

عظيًما. أمًرا الوليد به يأتي ما أقل جعل
سأله عندما هشام عىل بها رد بجملة ذلك عن عربَّ من خري نفسه الوليد كان وربما

املؤمنني. أمري يا رشابك فأجابه: رشابك؟ ما هشام:
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أن مغنيه وأمر البيتني هذين أنشأ أو أنشد عندما أيًضا معرب أحسن كان ولعله
فيهما: يغنوا

ش��اك��ر أب��ي دي��ن ع��ل��ى ن��ح��ن دي��ن��ن��ا ع��ن ال��س��ائ��ل أي��ه��ا ي��ا
وب��ال��ف��ات��ر أح��ي��انً��ا ب��ال��س��خ��ن وم��م��زوج��ة ص��رًف��ا ن��ش��رب��ه��ا

بدًعا يكن لم الوليد أن هذا ومعنى امللك، عبد بن هشام بن مسلمة هو شاكر، وأبو
اإلسالمية الحضارة كانت فقد هشام، عمه من بدًعا يكن لم بل أمية، بني أمراء من
من يزيد بن الوليد موقف ولكن العربية، الطبقات عىل شديًدا طغيانًا طغت قد الناشئة

خطر. ذا أمًرا وحقريه عظيًما، صغريه جعل السياسة
ضحية خاصذهب بنوع ولكنه جهة، من السياسية الفتنة لهذه ضحية الوليد ذهب
الناحية من العربية الحياة يف خطري انقالب عىل دليًال كانت التي الجديدة، الحياة لهذه

والسياسية. واالجتماعية العقلية

األمني

بني والعقيل واالجتماعي السيايس التطور تم فقد الوليد، أمر من خريًا األمني أمر يكن ولم
فتغري العباسية، الدولة وقيام األموية، الدولة بسقوط االنقالب حدث ثم الخليفتني، هذين
من وغريهم العرب بني املساواة وتحققت ا، تامٍّ تغريًا اإلسالمية األمة يف السيايس الوضع
نُِقل ما كثرة يف التطور وتمَّ املغلوبة، األمم وبني العرب بني تحقق الذي التطور وتمَّ املوايل،
املختلفة آثاره وأحدث هذا كل تمَّ وحضاراتها، األجنبية األمم ثقافات من العربية اللغة إىل
الذي العرص هذا كان وإنما األشياء، طبيعة هي كما يرس، يف وال سهولة يف يتم لم ولكنه
تغريت االنتقال، إىل منه أقرب الثورة إىل هو أو ثورة، عرص واألمني الوليد بني ينحرص
كان ولكنه سنة، وسبعني خمًسا تتجاوز تكاد ال التي املدة هذه أثناء يف السياسية الحياة
سهًال، يسريًا العلم كان أن فبعد ا، تامٍّ تغريًا اإلسالمية العقلية فيه تغريت ثائًرا تطوًرا
تعقدت والتاريخ، والشعر والحوادث الدين علوم يف والحفظ والنقل الرواية عىل يعتمد
من املستنريين وخاصة الناس، حظ وعظم وألوانها، أشكالها واختلفت وكثرت املعلومات
تكن لم وإذا تاًما، تغيريًا الفردية الحياة يغري أن دون العرص هذا ينتِه ولم األلوان، هذه
أنصار تتبع يف ظهرت قد مظاهرها فإن الخلفاء، قصور يف بادية الثورة هذه مظاهر
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منه تُخَىش كانت الذي العنيف الجهاد هذا تقاوم أن إىل الدولة احتياج ويف الثقافة، هذه
قوادهم من قليلة غري بطائفة الخلفاء فتك يف وظهر السيايس، النظام وعىل الدين عىل

أخرى. ألشياء وإما العربية، البيئة تكوين عىل يخشونهم كانوا ألنهم إما ووزرائهم،
النوع لهذا خاتمة كان األمني مقتل ولكن السنني، هذه طوال متصلة الثورة كانت
ذهب فقد للتجديد، ضحية ذهب الوليد أن فكما عكسية، خاتمة كان االضطراب، من
الظروف ألن ولكن القديم؛ أنصار من األمني ألن ال القديم، عىل للمحافظة ضحية األمني
عربي املأمون يكون أن وأرادت األب، عربي األم، عربي األمني يكون أن أرادت السياسية

األم. فاريس األب،
وحوادثه األمني قصة العرب واتخذ لألمني، العرب وتعصب للمأمون الفرس فتعصب
هذا فكان سلطان، من لهم كان ما يسرتدوا أن يستطيعون أنهم إليهم ُخيِّل وسيلة
شاكلتهم عىل والذين الفرس وبني إليهم، يميلون والذين العرب بني العنيف االصطدام
العرب ملقاومة ضحية األمني ذهب األمني، فيها ُقِتل التي املأساة بهذه األمر وانتهى
وفاة فإن للتجديد، هزيمة مظهر األمر أول يف ظهرت الوليد وفاة كانت ولنئ للفرس،

الجديدة. الحياة لهذه انتصار مظهر ظهرت األمني
يحب الوليد كان فقد واملزاج، الطبيعة يف تشابًها والوليد األمني بني أن الغريب من
بينهما الظروف اختلفت وإن كله بهذا يكلف األمني وكان واألدب، واللذة واملجون اللهو

االختالف. بعض

الثالث القرن يف الحياة

إنما عنه إليكم أتحدث أن أريد الذي العرص أن إىل منها ألصل املقدمة هذه كل قدمت
فلنئ الخطر، شديدي وثورة وتطور عنيف، اضطراب عرص بعد جاء استقرار عرص هو
واالضطراب الفساد فيها يكثر مختلطة مضطربة الثاني القرن طوال املسلمني حياة كانت
أن يمكن ما بجميع استقرار عرص هو املأمون بعد الجديد العرص إن والسيايس، العقيل

السياسية. غري أم السياسية، الناحية يف سواء الكلمة، هذه عليه تدل
حدث فقد العرص، هذا يف تماًما هدأت قد املوضعية الثورات أن هذا معنى ليس
كان بل العرص، هذا طوال اطراد يف كانت الخلفاء حياة أن هذا معنى وليس منها، كثري

االضطراب. من يشء أحيانًا يشوبها
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ا، جدٍّ واضًحا استقراًرا استقرا قد السيايس والنظام العقلية الحياة أن أريد إنما
يف املجون يظهر ولم والشك، االضطراب من به نشعر ما نجد لم العقلية الحياة ففي
أن الداللة قليل وال غريبًا وليس الثاني، القرن يف بشًعا جليٍّا ظهر كما الثالث، القرن هذا
مع مات أي الثاني، القرن مع مات إنه أي ومائة، وتسعني تسع سنة يف مات نواس أبا
هذا ا جدٍّ بعيد يشء، كل يف وشك واضطراب ومجون عبث من القرن هذا احتمله ما كل
الذين والشعراء الثاني القرن يف عاشوا الذين الشعراء بني نجده أن نحاول الذي الشبه
الرومي وابن املعتز وابن والبحرتي تمام أبي شعر نقرأ فعندما الثالث، القرن يف عاشوا
الذي العنيف الفجور وهذا املجون، هذا بعيد من حتى يشبه شيئًا نجد لن الجن، وديك
الكوفة يف عاشوا الذين الضحاك، بن والحسني والرقايش نواس وأبي بشار شعر يف نجده

للهجرة. الثاني القرن أثناء والبرصة
العلماء علم عىل تقفوا أن تستطيعون بل الشعراء، شعر عىل مقصوًرا األمر ليس ثم
بل مستقرٍّا، وال هادئًا يكن لم الثاني القرن يف العلم أن وسنجد والثالث، الثاني القرن يف
ويحاولون علمهم يلتمسون كانوا الثاني القرن يف العلماء أن ذلك متجدًدا؛ ناشئًا كان
لم بلد يف الغريب العلم هذا يجددوا أن يحاولون العربية، اللغة وبني بينهم الصلة إيجاد
تُرتَجم والرسيانية، اليونانية فالفلسفة أحيانًا، ويخطئون أحيانًا قون يُوفَّ عهد، به له يكن
وأدنى الصحة إىل أقرب ترجمة ترجمتها يحاولون ثم مضطربة، ترجمة املنصور أيام
إىل بها يسريون ثم املأمون، أيام يف صحيحة ترجمة تُرتَجم ثم الرشيد، أيام الصواب إىل

ونقد. تفصيل إىل ثم ورشح، تفهم
الفلسفة غري يف واضحة كذلك تظهر الفلسفة، يف واضحة تظهر التي املحاوالت هذه
عىل قواعده يضعوا أن يحاولون مضطربون الثاني القرن يف فالنحويون العلوم، من
ويكتفون السماع يؤثرون وآخرون ويتعمقونه، القياس يؤثرون قوم منهم ثابتة، أسس
وقولوا سيبويه، كتاب يف نُظِّم قد النحو كان ينتهي أن الثاني القرن قارب إذا حتى به،

للهجرة. الثاني القرن طوال العرب بها ُعِني التي والفنون العلوم بقية يف هذا مثل
فإذا قبل، من تعودها قد يكن لم بلد يف جديدة، حياة إقرار عرص العرص هذا كان
العلم من الجديد النوع وهذا املسلمني، بني واالئتالف التعارف تم الثالث القرن جاء

والسياسية. املادية والحياة والفلسفة
يغلب ومصارعة، محاولة سياسة كانت العرص هذا يف نفسها اإلسالمية فالسياسة

وهؤالء. أولئك سياسة بني نفسها الدولة وتضطرب العرب، ويقاومهم الفرس
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خوف ال ثابت نظام للدولة وُوِضع يشء كل استقر فقد الثالث القرن جاء فإذا
الحياة تكون وأن املاضيني القرنني عن الثالث القرن هذا يمتاز أن إذن غريبًا فليس عليه،
الحياة لتفاصيل أتعرض أن يعنيني وليس فيهما، العقلية الحياة من خريًا فيه العقلية
أن بد فال فيه، عاشوا الذين الشعراء عن سأتحدث دمت ما ولكن الثالث، القرن هذا يف
وال الشعراء، هؤالء فيها عاش التي البيئة لهذه الوضوح بعض واضًحا إطاًرا لكم أرسم

علماء. جميًعا كانوا بأنهم الثاني القرن شعراء من يمتازون الشعراء هؤالء أن سيما
حظوظ لهم كانت األول والقرن الجاهيل العرص يف الشعراء أن تذكرون وأظنكم
فلم العلم، أثر من أكثر شعرهم يف الخصب الطبع أثر وكان الثقافة، من ا جدٍّ يسرية
كانوا ولكنهم بالعلم، يحفلون يكونوا ولم علماء، األخطل أو جرير أو الفرزدق يكن
عرص الثاني، القرن يف أما مستنري، رجل يعرفه ما العرب وأدب قبيلتهم، أمر من يعرفون
وأصبح الثقافة من الشعراء حظ فيه تغري فقد نواس، وأبي وخلف اد وحمَّ ومطيع بشار
املنترشة، بالثقافات عظيًما كلًفا وكلفوا مختلفة بحظوظ منها يأخذون جميًعا الشعراء
أن قبل متكلًما كان وإنما فحسب أديبًا يكن لم الذي كبشار األدب، بغري ُعِني منهم وقليل
الشهرة إىل ووسيلة مهنة يتخذونه خاصة الشعر يصطنعون كانوا ولكنهم شاعًرا يكون

االجتماعية. الحياة يف مكانة لنفسه منهم واحد كل يجد وأن والكسب،
يكتفون وال بالشعر، يكتفون ال فهم كله هذا غري عىل فالشعراء الثالث القرن يف أما
ويريد بناحية يُعنَى منهم كل كان بل فحسب، لنفوسهم تغذية أنها عىل الثقافات بهذه
وأن يذيعها، وأن الكتب يؤلف أن ويحاول العلم، فروع من بفرع ا مختصٍّ يكون أن
كتاب يضع أيًضا والبحرتي الحماسة، كتاب يضع تمام فأبو األدباء، من كغريه يكون
سمعتم جميًعا وأظنكم البديع، يف نظرية وضع ويحاول كتبًا يضع املعتز وابن الحماسة،

البديع. علم وضع من أول املعتز ابن أن من يقال ما
الحضارة أن عىل تدل الثالث القرن يف الشعراء هؤالء بها يمتاز التي الصفة هذه
يصبح ال الذي الطور هذا إىل وصلت عظيم، الرقي من طور إىل وصلت قد كانت اإلسالمية
فيه الناس يقبل ال والذي والزينة، الرتف فنون من فنٍّا يصبح ولكنه رضورة، الشعر فيه
فراغهم، أوقات فيها ينفقون وزينة حلية يتخذونه بل صناعة، الشعر يتَّخذوا أن عىل
ويظهر العقلية الحياة من األمم حظ يعظم عندما الشعر إليه يصل الذي هو الطور وهذا

النثر. فيه
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األوىل الثالثة القرون يف والنثر الشعر

الذي الوحيد اللسان هو الشعر وكان ظاهر، نثر هناك يكن لم للهجرة، األول القرن يف
السياسية. وغري السياسية حياتها يف العربية األمة عن يعرب

مكانة، ألنفسهم يكسبوا أن يحاولون الكتاب وكان النثر، ظهر الثاني، القرن ويف
القرن انتهى فلما مضطربًا، نفسه النثر وكان مضطربًا، العرص هذا يف يشء كل وكان
معه يقف وأن الشعر يزاحم أن واستطاع يريد، كان ما إىل وصل قد النثر كان الثاني

جنب. إىل جنبًا
تضطر الذي الوحيد اللسان هو الشعر يبَق فلم عليه، يتفوق أخذ الثالث القرن ويف
النثر، أحدهما لسانني من لسان هو وإنما العامة، لحياتها ترجمانًا تتخذه أن إىل األمة
لناس ولسان والعلم، الفلسفة لسان فهو العقلية، بالحياة استأثر قد النثر كان وإذا
عنها تستغني أن يمكن فنون إال للشعر يبَق فلم ومحاوراتهم، اليومية حاجاتهم يف
وأن الناس، كالم يسمعوا أن يعنيهم الذين والوزراء واألمراء امللوك عند إال الجماعة،
أصبح الذي الفن هذا عىل جهودهم الشعراء يقرص أال أن غريبًا فليس الناس، يمدحهم

أشياء. عدة من شيئًا
بحظوظ يأخذوا أن إىل اضطروا قد الشعراء هؤالء وكان الحال، هي هذه كانت إذا
نفهم أن إىل سبيل من فليس العرص، هذا يف الشائعة والثقافات العلم من مختلفة
والواقع هؤالء، بها تأثر التي الثقافات هذه فهمنا إذا إال الشعر يف وأذواقهم طبائعهم
املختلفة العلمية املؤثرات هذه عرفنا إذا إال تمام كأبي شاعًرا نفهم أن نستطيع ال أننا
هو وليس سبقوه، الذين الشعراء من كغريه تمام أبو فليس الشاعر، هذا بها تأثر التي
مع الطبع عىل أو األول، القرن شعراء كان كما وحده، الطبع عىل يعتمد الذي الشاعر
أن قبل مفكر عالم رجل ولكنه الثاني، القرن كشعراء سطحية، ولكنها واسعة ثقافة
نحوي، راوية، فهو العرص، هذا يف عالم لفظ عليه يدل ما بكل عالم وهو شاعًرا، يكون
هذه كل وآثار األخرى. والثقافات الفارسية، والثقافة اليونانية بالفلسفة عالم وهو فقيه،
ومثل الثقافات، هذه إىل ُردَّ إذا إال يُفَهم أن يمكن وال شعره، يف واضحة والعلوم الثقافات
التي الثقافات بهذه نلم أن بد فال وإذن املعتز، وابن الرومي ابن يف يُقال أن يمكن هذا

الشعراء. هؤالء أيام منترشة شائعة كانت
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العرص هذا ثقافات

القرآن عىل تعتمد التي الخالصة العربية الثقافة إحداها ثالث: تعرفون كما الثقافات هذه
كالنحو األدبية العلوم من به يتصل وما الشعر وعىل الدين، علوم من به يتصل وما
بهذا أدل أن وأريد الرشقية، الثقافة وثالثتها: اليونانية، الثقافة وثانيتها: وغريهما، واللغة
كانت التي السامية واألمم والهنود الفرس عند نجدها التي هي معقدة ثقافة عىل اللفظ
أسميها أن لها األسماء أصلح كان ربما الثالثة الثقافة هذه أن والواقع العراق، يف منترشة
الرتاث من خليط هي وإنما سامية، وال هندية، وال خالصة، فارسية ليست فهي رشقية،
اآلسيوية الدول يف اليونان وتعمق اليوناني، الفتح بحركة متأثر كلها، األمم لهذه العقيل
الثقافة هذه يف وتظهر اإلسالم، وظهور اإلسكندر فتوح بني املدة هذه طوال الرشقية
مختلطة ضئيلة ولكنها والهنود، للفرس وآثار مختلطة، ضئيلة ولكنها لليونان آثار
يتحدثوا أن يريدون عندما األوروبيون يسميه الذي هو الثقافة من النوع هذا أيًضا.
الرشقي العقل اتصال من نشأت وقد ،Hellenisme األلينزم ب اإلسالم قبل الحياة عن
عمًدا، املسلمون نقلها التي الخالصة اليونانية الثالث: الثقافات هذه اليوناني، بالعقل
هذا يف للمسلمني العلمي الرتاث تؤلف كانت التي هي الرشقية والثقافة العربية، والثقافة
بالثقافة يختص بعضهم الثقافات: هذه ببعض تختص مختلفة طوائف وكانت العرص،
الثقافات، هذه من فروع يف يختص منهم وكثري والعربية، بالفارسية وبعضهم اليونانية،
القائد، الرجل مكان األمة من ويقوم الدولة، مناصب يف يعمل الذي املستنري الرجل ولكن
يخاصم الثقافات هذه وكانت جميًعا، الثقافات هذه من بحظ يأخذ أن من بد له يكن لم
الجديدة، واألوروبية الخالصة العربية بني اآلن خصومة هناك أن فكما بعًضا، بعضها
كان فقد مرص، يف السكسونية والثقافة الالتينية الثقافة بني خصومة هناك أن وكما
اليونانية للثقافة يتعصبون فريق الكالم، وأصحاب واملرتجمني األطباء بني خصومة هناك

عنها. ويدافع للعربية يتعصب آخر وفريق عنها، ويدافعون
يطببون الذين بني خصومات هناك كانت وربما وهؤالء، أولئك يتوسطون قوم وكان

الطرق. من غريها عىل يطببون الذين وبني اليونان، طريقة عىل
األستاذ بني القائمة الخصومة تضحك كما — مضحك وهو يُقَرأ، ما أجمل من ولعل
املنطق بفن استهزائه يف الكاتب أدب كتاب مقدمة يف قتيبة ابن كتبه ما — وبيني العقاد
ال التي األلفاظ هذه من ذلك إىل وما والقياس القضية وبذكر للكالم، اليونان وبتقسيم
بأنه العرتف العرص هذا إىل عاش لو أرسططاليس أن يرى قتيبة وابن يشء، عىل تدل

علم. من وال فصاحة من له حظ ال فقري
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للهجرة الثالث القرن يف العربية األدبية الحياة الشعر:

هذه من املختلفة بحظوظهم يأخذوا أن من العرص هذا يف لشعرائنا بد إذن يكن لم
تمام: أبي قصيدة واقرءوا الثقافات،

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��دُّ ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اء أص��دق ال��س��ي��ُف

يف واضحة العربية فيها الثالث، الثقافات هذه صادًقا تمثيًال تمثل أنها فسرتون
الفتح يذكر حني واضحة أنها كما والقافية، الوزن من النحو هذا عىل ونظمها لغتها
اإلسالم بني الخصومة يذكر وعندما بدر، وواقعة عمورية فتح بني النسب ويحقق
وترصيحه للمنجمني مهاجمته يف ا جدٍّ واضحة الفارسية الثقافة تظهر ثم واملسيحية،
يظهر ثم وثباتها، وقدمها عمورية مدينة يذكر عندما اليونانية الثقافة تظهر ثم بكذبهم،
نجد فنحن تمام، أبي عند الشعري الخيال طبيعة ندرس عندما كلها الثقافات هذه أثر
أن من يُرَوى ما صح وإن اليونانية، للطبيعة وأثًرا العربية للحياة أثًرا الخيال هذا يف

طيئ. بني إىل منه اليونانية إىل أقرب تمام أبي أصل
كانوا فقد كبري، أثر العلماء يبذلها كان التي العنيفة الجهود هذه لكل كان وقد
جميًعا، األزهار هذه يف ما خري فتجمع املتباينة املختلفة األزهار عىل تطوف التي كالنحلة
الثقافات. هذه لكل لذيذة صافية خالصة إال ليس األمر حقيقة يف الشعراء هؤالء فشعر

السياسية والحياة الشعر

فيه عاش والذي الثالث القرن شعراء فيه عاش الذي العرص حياة درست فكلما أنا أما
والسياسية االجتماعية الحياة درست كلما — الثاني القرن كشعراء — آخرون شعراء
أبشع شيئًا أجد ال أني ذلك عليه؛ وتهالكي بالشعر إعجابي اشتد والخلقية واالقتصادية
الثالث القرن يف السياسية األحوال تفصيل من للحياة وتبغيًضا للنفس إيذاء أشد وال
سلطان أي من أقوى املنفعة سلطان فيها رش، كلها حياة العلمية الحياة أن أريد للهجرة،
أو لخلق العامة الحياة هذه يف كرامة ال أخرى، عاطفة أي من أقوى النفس وحب آخر،
حياة من فيها بما العرص هذا يف الحياة درست إذا املنفعة، عىل التهالك هو وإنما عاطفة،
استطاعوا فقد الفن، وأصحاب للشعراء حبي أصور كيف أدري ال سياسية وغري سياسية
ونفتن بها ونعجب إليها نطمنئ هادئة جميلة صورة املنكرة الصور هذه من يعطوا أن
العرص هذا مثل عرص شعر يف ينتظرون وماذا الناس، هؤالء شعر نقرأ عندما فتنة بها
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والنثر الشعر حديث من

يمثل ما أحسن البيتان هذان كان وربما والخداع، الغش عىل يقوم فيه يشء كل كان وقد
الطَّربي: يف عرًضا عليهما عثرت وقد العرص، هذا

ال��ُم��ش��ي��ْر وف��س��ق األم��ي��ر، وج��ه��ل ال��وزي��ر غ��ش ال��خ��الف��ة أض��اع
األم��ي��ْر ي��ض��ي��ر م��ا أت��ي��ا وق��د ُم��ش��ي��ر وب��ك��ر وزي��ر، ف��ف��ض��ٌل

يسعى واحد كل كان والتي تُقرتف، كنت التي السيئات هذه إىل ننظر أن ويكفي
ونكث اليمني يف حنث أنه به يوصف ما أقل يشء عىل تقوم كانت والتي استطاع، ما إليها
أن وعليه الفقراء، عىل وقف وماله حر، ورقيقه طوالق، فنساؤه يقرتفه من وأن للعهود،

العهود. هذه كل تُبدَّل حتى الفرصة تسنح تكاد ال ثم ماشيًا، مرة خمسني يحج
نفوسنا تضيق والخلقية والسياسية االجتماعية الحياة هذه تاريخ نقرأ فعندما
الحياة، إلينا يحبب شيئًا وجدنا والكتاب الشعراء إىل ولجأنا التاريخ تركنا فإذا بالحياة،
الشعراء، هؤالء لنفهم نستطيع ما فلنبذل عليهما، التهالك إىل ويدفعنا الفن، إلينا ويحبب
وأن سهًال، رفيًقا الشعراء بهؤالء أحاطت التي الحياة هذه فهم يكون أن لنجتهد ولكن
الفكرة هذه أخذنا إذا حتى ما، فكرة عنها يعطينا أن يكفي يسريًا، إملاًما الحياة بهذه نلم

والكرامة. والحب الحياة يف األعىل املثل عندهم نلتمس الشعراء هؤالء إىل أرسعنا
هللا. شاء إن املقبلة محارضتنا يف بالدرس فيها وسنبدأ
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وشعره متام أبو

السادة: أيها
سهًال، ليس تمام أبي عن والحديث تمام، أبي عن إليكم أتحدث أن الليلة أريد

الزمان. من ساعة عىل مقصوًرا الحديث هذا كان إذا خاص وبنوع
شيئًا. أمره من نعرف نكاد فال تمام، أبي أخبار أكثر نجهل إننا حيث من عسري هو
أبي فبظهور التعقيد، شديدة معقدة الفنية تمام أبي حياة إن حيث من عسري وهو

العربي. الشعر يف الفني التعقيد يبدأ تمام
يف شك من فليس الشعراء، من بعده جاء ومن تمام أبي يف الناس رأي يكن ومهما
الفنية مذاهبهم وكانت السذاجة، إىل وأدنى أبسط حياتهم كانت تمام أبا سبقوا الذين أن
يف مسلم أو بشار أو نواس ألبي الفنية املذاهب نشخص أن اليسري فمن سهلة، يسرية
أصعب فاألمر تمام، ألبي الفنية املذاهب نشخص أن أردنا إذا فأما ساعتني، أو ساعة

هذا. من وأشق
الشعراء من الكثريين كأمر تمام أبي وأمر تمام، أبي حياة من نعرفه بما ولنبدأ
فيها، ُولِد التي السنة يف يختلفون تمام، أبي حياة يف يختلفون فالرواة املتقدمني،
مات التي السنة يف يختلفون كما ونسبه، اسمه ويف فيه، ُولِد الذي املكان يف ويختلفون

فيها.



والنثر الشعر حديث من

مولده

شمال يف «منبج» قرى من قرية يف أو «منبج» يف ُولِد أنه يحدثنا األغاني فصاحب
دمشق. قرى من قرية يف ُولِد أنه غريه ويزعم «سوريا»،

ومائة، ثمانني سنة ُولِد إنه بعضهم فيقول فيها، ولد التي السنة يف يختلفون وهم
ثمان سنة ُولِد أنه يرجح وأكثرهم ومائة، وسبعني اثنتني سنة ُولِد إنه بعضهم ويقول

ومائة.1 تسعني سنة ُولِد أنه نفسه تمام أبي عن يروي وبعضهم ومائة، وثمانني

نسبه

أوس بن حبيب تمام أبو أنه نعرفه فنحن ا، جدٍّ هذا من أعظم فيه فالخالف نسبه أما
وزير دواد، أبي بن أحمد مدح ما إذا فهو بهذا، ويفخر طائي بأنه يتحدث وهو الطائي.
يف فزعم الند، إىل الند يتحدث كما وتحدث فاخره عرصه، يف املعتزلة وزعيم املعتصم

أولها: التي القصيدة

ف��زُروِد ال��لِّ��وى ب��ي��ن ل��ن��ا ع��نَّ��ت وُخ��دوِد س��وال��ف أي أرأي��ت

القبيلتني وإن يساميه، أن يستطيع الذي الرسيِّ الرجل مكان أحمد من مكانه إن
كعبًا إن يقول ثم كعب، وإلياد حاتمها، فلطيئ املجد، يف وتشرتكان تتقاربان وإياد طيئ

لقيت. ما مثل الجود من يلقيا لم وحاتًما
ولكن منها، بمكانه ويفاخر طيئ، عن كثريًا تمام أبو يتحدث القصيدة هذه غري ويف
تمام أبا أن يتحدثون موته بعد عنه وكتبوا تمام أبا عارصوا الذين من كثريين قوًما
أبو صنعه اسم هذا وأوس يشء، يف العرب من يكن لم بل يشء، يف طيئ من يكن لم
الطبعة ويف «تدوس»2 العربي التاريخ كتب بعض يف وهو أبيه، اسم عن وحرفه تمام
الرواة ويحدثنا يوناني، اسم وهو تيودوس، االسم وصواب «بدوس» بغداد لتاريخ األخرية

ص١٥٠). (ج١، خلكان ابن انظر 1
تمام. أبي ترجمة اإلسالمية، املعارف دائرة 2
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وشعره تمام أبو

أن — بقليل موته بعد عاشوا أو تمام أبا عارصوا قد يحدثوننا الذين وأكثر — القدماء
نرصانية، نشأة حجره يف نشأ ابنه وأن دمشق، يف الخمر يبيع نرصانيٍّا كان هذا تيودوس

فرتة. فيها فأقام مرص إىل وذهب دمشق وترك أسلم ولكنه
عىل أبيه اسم يدل األصل نرصاني تمام أبا أن يرون قوم مذهبني: بني إذن فنحن
صميم من صليبة، طيئ من عربي أنه يرون األغاني صاحب ومنهم وآخرون رومي، أنه
يحتجون يشء يف طيئ من ليس تمام أبا أن يزعمون والذين بالوالء، منها وليس طيئ
عىل رجال عرشة إال يعد ال طيئ وبني بينه يصل الذي فالنسب قوة، من تخلو ال بحجة
الستة فهؤالء فقط،3 رجال عرشة ال رجًال عرش ستة طيئ وبني بينه يكون أن ينبغي أنه
شديًدا كان عرصه يف األنساب عىل الحرص ألن يسقطوا؛ أن الغريب ومن سقطوا، قد
يف ملحوظ هو مما تمام أبو يدعيه مما الرغم عىل ُصِنع قد النسب هذا أن ح ويُرجَّ ا، جدٍّ

قوله: يف البيتني هذين

ب��ك��ُر وال ت��م��ي��ٌم م��ن��ه��ا ع��ري��ت ف��م��ا ط��ي��ئٌ ال��م��ص��ي��ب��َة ف��ي��ه أُل��ِب��س��ت ل��ئ��ن
وال��ح��ض��ُر ال��ب��دو ف��ق��ده ف��ي ي��ش��ارك��ن��ا ه��ال��ًك��ا ن��ف��ق��د ن��ن��ف��ك م��ا ك��ذل��ك

مطلعها: والتي الطويس، حميد بن محمد بها رثى التي القصيدة من

ع��ذُر م��اؤه��ا ي��ف��ض ل��م ل��ع��ي��ٍن ف��ل��ي��س األم��ُر ول��ي��ف��دِح ال��خ��ط��ُب ف��ل��ي��ج��لَّ ك��ذا

طويًال نسبًا ملعارصيه نرى حني يف قصري، نسب تمام ألبي يكون أن إذن فغريب
ثالثة. وال شخصني ال أشخاص ستة الفرق يكون وأن

عىل يكن ولم صنعته، تعجل قد صنعه الذي وأن ُصِنع، قد النسب هذا أن واملرجح
األنساب. باخرتاع علم

ص١٥٠). (ج١ خلكان ابن راجع 3
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والنثر الشعر حديث من

موته

يف كاختالفهم شديًدا ليس فيه اختالفهم ولكن أيًضا، فيه فيختلفون تمام أبي موت أما
سنة مات أنه يرى وبعضهم ومائتني، وعرشين ثمان سنة مات أنه يرى فبعضهم مولده،

وثالثني.4 اثنتني أو وثالثني، إحدى أو ومائتني، ثالثني
ولعله طويًال، يعمر لم تمام أبا أن للشك موضًعا يصح ال أنه يظهر الذي واليشء
الشعرية املكانة هذه من إليه وصل ما إىل وصل إذن فهو قليًال، إال األربعني يتجاوز لم

العربي. األدب تاريخ يف نعرفهم الذين النابهون الشعراء بلغه ما السن من يبلغ وملا

بنيمرصوالشام تمام أبو

وحافظ: شوقي تُويفِّ منذ خاص وبنوع األيام، هذه يف املحدثون فيها يختلف مسألة هناك
آخرون ويرى شامي، أنه قوم يرى للشام؟ أم أملرص بشعره؟ مدين تمام أبو البالد ألي
أنه يظهر نفسه تمام أبا ولكنَّ تنتهي، تكاد ال بحجج يأتون وهؤالء وأولئك مرصي، أنه
الجماعة لهذه مواطنًا عربيٍّا نفسه يرى كان وأنه شاميٍّا، وال مرصيٍّا نفسه يرى يكن لم
عادت قد تكن لم عنه نتحدث الذي العرص هذا ألن ذلك اإلسالمية؛ الدولة جماعة الكربى،
الهجري الثالث القرن أواخر يف ظهرت التي القومية، الوطنيات فكرة الظهور إىل فيه
وطنًا اإلسالمية الدولة فيه كانت عرص يف نحن وإنما الرابع، القرن أوائل يف وقويت
لهذا أو الفكرة، لهذه تصوير أصدق تمام أبي شعر من البيت هذا يف كان وربما واحًدا،

الحني: ذلك يف شائًعا كان الذي الرأي

إخ��وان��ي وب��ال��ف��س��ط��اط ب��ال��رَّق��م��ت��ي��ن وأن��ا ال��ه��وى وب��غ��داد أه��ل��ي ب��ال��ش��ام

يقول: ثم بمرص، وإخوانه بالرقمتني، وهو بغداد، يف وهواه الشام يف فأهله

خ��راس��ان أق��ص��ى ت��ب��لِّ��غ��ن��ي ح��ت��ى ص��ن��ع��ت ب��م��ا ت��رض��ى ال��ن��وى أظ��ن وم��ا

ص١٥٠). (ج١، خلكان ابن أيًضا هذا يف راجع 4
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وشعره تمام أبو

يقول: كما وطنه وإنما ا، خاصٍّ وطنًا لنفسه يرى ال رجل إذن فهو

أوط��ان��ي ال��ع��ي��س ف��ظ��ه��ور ب��ل��دة ف��ي وط��ن ع��ل��ى ي��رب��ع م��ن ال��خ��ض��ر خ��ل��ي��ف��ة

يُخيَّل وقد آخر، بلد أي وال العراق وال الشام وال مرص ال املطايا ظهور إذن وطنه
الثقافة مركز كان العرص هذا أن الواقع ولكن شعراء كالم هذا أن الناس بعض إىل
مدينة ويف العراق يف ترتكز العامة اإلسالمية القومية وكانت العراق، يف فيه والحضارة
األول، تعليمه وتعلم وعاش تمام أبو فيه ُولِد الذي الوطن يكن ومهما خاصة، بغداد

خاص. بنوع بغداد ومدينة والكوفة، البرصة العراق: هو إنما األول العقيل فالوطن
شيئًا، الخالف هذا عليهما يجدي فلن تمام، أبي يف والشام مرص فلتختلف إذن
بشعره يدين وإنما للشام، وال ملرص بشعره يدين وال شاميٍّا، وال مرصيٍّا تمام أبو فليس

لبغداد. يشء كل قبل

تمام أبي صفات من

لشاعر يُعَرف يكن لم ا جدٍّ حاد ذكاء أوًال خصال: تمام أبي أمر من نعرفه ما أخص
وإذا يقع، أن قبل اليشء يحس تمام أبو كان فقد األقل، عىل عارصوه الذين الشعراء من
الكالم، أحدهم يبدأ أن يكفي وإنما حديثهم، يتموا حتى يمهلهم لم الناس إليه تحدث

هو. أتمه ثم يريد ما عنه فهم قد تمام أبو فإذا
يخاصمونه، للذين مفحًما كان ا، جدٍّ غريبًا حضوًرا البديهة حارض تمام أبو وكان
عبد أن يتحدثون فهم اء، هجَّ يكن لم فإنه يهاجيه، أو الشعراء من شاعًرا يخاصم أن إال
قرص يف العميْثَل أبو لقيه عندما قصته قرأتم وأظنكم الهجاء، يف غلبه املعذل بن الصمد

املشهورة: قصيدته مطلع وقرأ خراسان، يف طاهر بن هللا عبد

ط��ال��ب��ه ال��نُ��ج��ح أدرك ف��ق��دًم��ا ف��ع��زًم��ا وص��واح��ب��ه ي��وس��ف ع��وادي ُه��ن

اليسري. باليشء ليس فهمه وأنَّ غريب، املطلع هذا أن عىل توافقونني وأظنكم
تفهم ال ولَم فأجابه: يُفَهم؟ ما تقول ال لَم له: قال العميْثَل أبا أن سمعتم وأظنكم

يُقال؟ ما
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الكندي وسمع املشهورة، بسينيته املعتصم بن أحمد مدح حينما قصته وتذكرون
قوله: الفيلسوف

إي��اس ذك��اء ف��ي أح��ن��ف ح��ل��م ف��ي ح��ات��م س��م��اح��ة ف��ي ع��م��رو إق��دام

تمام: أبو فقال ذكرت. ما فوق األمري الكندي: يعقوب له فقال

وال��ب��اس ال��ن��دى ف��ي ش��روًدا م��ث��ًال دون��ه م��ن ل��ه ض��رب��ي ت��ن��ك��روا ال
وال��نِّ��ب��راس ال��م��ش��ك��اة م��ن م��ث��ًال ل��ن��وره األق��ل ض��رب ق��د ف��ال��ل��ه

أن عىل يدل وهذا البيتان، هذان فيها يوجد لم منه وأخذت قصيدته أتم ملا ثم
شيئًا ذهنه وحدَّة تمام أبي ذكاء كان فقد بديهة، عليه أمالهما الذي هو الكندي اعرتاض

عارصوه. الذين من أحد ينكره لم
رسيًعا، ا حسٍّ األشياء يحس وكان الشعور حاد تمام أبو كان الذكاء هذا جانب إىل
يمتاز كان وإنما فحسب، الحدة بهذه يمتاز ذكاؤه يكن لم ثم عميًقا، تأثًُّرا بها ويتأثر
ليشء تعرض إذا كغريه يكن لم تمام فأبو الشعراء، من لغريه يكن لم العمق من بيشء
وكان تعمقه، املعاني من ملعنى تعرض إذا كان ولكنه رسيًعا، أخذًا يبدو ما منه أخذ
أظهر من ألنه مزاياه؛ من واحد. وقت يف عيوبه ومن تمام أبي مزايا من التعمق هذا
تحول التي الطرق أقوم ومن األشياء لفهم الوسائل أحسن ومن العقل، قوة عىل الدالئل
إىل يضطره كان نفسه الوقت يف ولكنه التقدير، ويف الفهم ويف الخطأ وبني اإلنسان بني
أن الناس يتعود لم أشياء إىل يصل فكان أيًضا، األلفاظ ويف املعاني يف اإلغراب من ألوان
ثم املختلفة، املعاني هذه من يظهر بما الناس يدهش كان إليها، يصلوا أن وال يروها،

أيًضا. اللغة تعوزه كانت
قد وكانوا الشعر، يف سيما ال قريبة معاٍن عىل باللغة يدلوا أن تعوَّدوا قد الناس كان
واملعاني األلفاظ وتخري والتقيص التعمق يجدوا أن — العرص هذا يف سيما وال — ألفوا
اللغة من يجد تمام كأبي شاعر عند رأوه فلما املتكلمني، وعند الفالسفة عند الجديدة
حرًجا ذلك يف وجدوا تحمل، مما أكثر األلفاظ ل يحمِّ أو الغريب بعض فيتكلف مشقة،
إذن كان فقد التعبري، يف التكلف وهذا اإلغراب، هذا تمام أبي عىل أنكروا ولذلك ومشقة؛

تمام. أبا به يأخذون عيب ومصدر مزية مصدر الحاد الذكاء هذا
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فيها تفوق تمام أبا ولكنَّ عادة، الشعراء فيها يشاركه تمام ألبي أخرى مزية ثم
غريه شاعًرا نجد ولن سبقوه، الذين الشعراء بشعر الغريبة عنايته وهي ظاهًرا، تفوًقا
ثم أوًال، يقرأ الشعر، من كثريًا يحفظ حتى شاعًرا يكون أن يستطيع االسم بهذا خليًقا
كان وقد األحمر، وَخَلف نواس أبي عن باألعاجيب يحدثوننا والرواة ذلك، بعد يستظهر

واحد. وقت يف وراوية شاعًرا خلف
كأبي له، راوية أو للشعر حافًظا يكن لم فهو تمام، أبو به يمتاز شيئًا هناك ولكن
كثري وكان حافًظا كان ولكنه كَخَلف، واالنتحال للرواية متكلًِّفا راوية يكن ولم نواس،
كان وإنما بالرواية، ويكتفي يحفظ إذن يكن لم منه، االختيار إىل ميَّاًال الشعر، يف النظر
هذا لهم قراءته عىل ويدل فيهم، النظر ويطيل يقرؤهم متصلة، معارشة الشعراء يعارش

الناس. بني يذيعها كتب يف يختاره كان الذي االختيار

تمام أبي كتب

من واختيار الحماسة، فمنها مختارات، كلها — ستة أظنها — كثرية كتب تمام وألبي
املحدثني. شعراء من واختيار القبائل، شعراء من واختيار الفحول، شعراء

همذان، يف البقاء إىل اضطر ألنه الكتب هذه كل اختار قد تمام أبا أن األخبار تحدثنا
للكتب، خزانة عىل وعكف البقاء إىل فاضطر سفره، يف امليض وبني بينه الثلج حال فقد
معقول، وغري ممكن غري هذا ولكن املْختارات، من له ظهر ما تصنيف يف وقته فأنفق
أن املستحيل ومن القليلة، األشهر يتجاوز ال وهذا الثلج، زوال رهَن إقامته كانت فقد

ثالثة. أو شهرين يف الكتب هذه اختار قد أنه يصدق

تمام أبي نقد يف قيل ما

خصوم استغلها بالشعراء املتصلة املرافقة وهذه بالشعراء، متصًال إذن تمام أبو كان
قبل ومن الرسقات، كثري كان تمام أبا أن اآلمدي زعم بشيئني: فوسموه نقده يف تمام أبي

الزعم. هذا مثل — تمام ألبي مخاصًما وكان — ِدْعبل زعم اآلمدي
يعلل أن اآلمدي وأراد الرسقة، يف فيرسف يرسق كان بأنه عام بوجه تمام أبو واتهم
يظهر أن التخري بهذا يتعمد وكان يتخري وكان والحفظ، القراءة من يُكثر كان أنه فزعم
وليستبد وغريبه، الشعر جيد عن املختار بهذا ليرصفهم الشعر من مألوف هو ما للناس
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هذا إىل فانظروا يشاء، ما منه ويرسق يشاء كما يستغله والغريب، الجيد بهذا ذلك بعد
العقول؟ تسيغه كيف الكالم

هذه أن — الشعراء معارشته لكثرة — تمام أبا به وصموا الذي اآلخر والعيب
به يتميز وأن به، يكلف أن عىل وحملته الغريب، إليه حببت قد القراءة وهذه املعارشة

الشعراء. من غريه من
وعقله وخياله حافظته مألت قد للشعر تمام أبي قراءة كثرة أن فيه شك ال ومما

الشعراء. استعملها التي واأللفاظ باملعاني
ألفاظ بعض عليه يغلب وأن املعاني، هذه شعره يف تدخل أن إذن غريبًا فليس
وهذه األلفاظ هذه إدخال تعمد قد تمام أبو يكون أن دون الغريب، سيما وال الشعراء،
واألدب القديم الشعر من قرأ بما شك غري من تأثر قد تمام فأبو شعره، يف املعاني
آخر. يشء القدماء شعر من رسق قد ا لصٍّ تمام أبو يكون وأن يشء، هذا ولكن القديم،

تمام أبي تنقالت

السياحة هذه تمام، أبا نشخص أن نريد عندما مالحظتها، من بد ال التي األشياء من
بها فأقام غالم، وهو مرص إىل ذلك بعد وجاء دمشق، يف ُولِد قد تمام فأبو املتصلة،
فقد يشء من يكن ومهما الجامع، املسجد يف املاء يسقي كان إنه ويقال سنني، خمس
الشام يف الشعر وقال مرص، يف الشعر وقال عليهم، وتعلم العلماء إىل تمام أبو جلس
ثم املعتصم، بن وأحمد والواثق باملعتصم اتصل بغداد ويف العراق، إىل يذهب أن قبل
من بجماعة واتصل الزيات، امللك عبد بن ومحمد داود أبي بن أحمد بالوزراء اتصل
بغداد ترك ثم وغريهم، رجاء بن والحسن وهب بن كالحسن املشهورين الكتَّاب كبار
خالد ومدح أرمينية إىل فذهب اإلسالمية، األقطار أطراف إىل عنها ورحل سنوات، عدة
ومدح خراسان إىل وذهب الطائي، يوسف بن محمد فيها ومدح الجزيرة وإىل يزيد، بن
فهو التنقل، هذا كل وتنقل بغداد، إىل وعاد الحجاز إىل ورحل طاهر، بن هللا عبد فيها

العيس. ظهور أوطانه كانت وإنما بعينه، وطن له يكن لم سمعتم كما
وقلبًا تمام، أبي كعقل عقًال صادف إذا املتصل السفر هذا أن فيه شك ال ومما
أشد والشعور القلب هذا ويف العقل هذا يف ترك كشعوره، ا حادٍّ رقيًقا وشعوًرا كقلبه،

شعره. يف كله هذا وظهر وأحده، األثر
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والشعراء تمام أبو

الرواة يقول كما وأنه عارصوه، الذين الشعراء من كثريًا أخمل قد تمام أبا أن معروف
الجوائز الشعراء تقسم مات فلما درهًما، يكسب أن منهم أحد يستطع فلم أرزاقهم، قطع
الشعراء من جماعة تمام أبا يعارص كان فقد كثري، غلو بالطبع الكالم هذا ويف بعده،
وكان العباس، بن وإبراهيم الوليد بن ومسلم ودعبل البُحرتي يعارصه كان النابهني:
مما ولكن الزيات، امللك عبد بن كمحمد الشعراء والكتاب الوزراء من جماعة يعارصه
كان األخرية، سنة العرشين يف خاص وبنوع عرصه، يف كان تمام أبا أن فيه شك ال
وشعره تمام أبي باسم اإلسالمية البالد مأل الذي الظهور هذا منازع، غري الشعراء أظهر
منهم لواحد يعرتفوا ال أن تعودوا أنهم مع بزعامته يعرتفوا أن عىل الشعراء أكره الذي
ولعلكم تمام، أبي اد ُحسَّ أكثر الظهور هذا إكراًها، ذلك عىل يُكَرهوا أن إال بالفضل،

القصيدة: هذه أنشد عندما أنه تذكرون

ط��ال��ب��ه ال��نُّ��ج��ح أدرك ف��ق��دًم��ا ف��ع��زًم��ا وص��واح��ب��ه ي��وس��ف ع��وادي ه��نَّ

نزل منهم واحًدا إن حتى طاهر، بن هللا عبد قرص يف كانوا الذين الشعراء بها ُفِتن
بها. وعده قد األمري كان التي جائزته عن تمام ألبي

الذي التفوق هذا غري ليشء ال وخصومه تمام أبي حساد يكثر أن إذن غريبًا ليس
كان بل الزعامة، له تسلم لم عرصه يف زعيًما كان أنه عىل نواس فأبو إليه، يُسبَق لم
لواحد تسلم لم األول العرص يف والشعراء الوليد، بن مسلم منهم الشعراء، فيها يناوئه
تمام أبو أما بها، يستقل أن جرير وال الفرزدق وال األخطل يستطع فلم الزعامة، منهم
خصومه، بها له اعرتف حتى األوقات، من وقت يف بالزعامة انفرد قد أنه شك من فليس
أبي بفضل الخبز أكلت إنما يقول: وكان تمام، ألبي تلميذًا نفسه يرى كان فالبحرتي

تمام.
بها له يعرتف وأن فرًضا، زعامته يفرض أن استطاع إسالمي شاعر أول تمام فأبو

جدية. مزاحمًة أحد فيها يزاحمه أن دون جميًعا، الناس
الخصومات، تثري أن شأنها من كان التي تمام ألبي الفنية الطبيعة هذا، جانب إىل
املحافظون واألدباء والنحو اللغة علماء فكان تمام، أبي عن كبريًا عدًدا ترصف وأن
كان فقد األعرابي، ابُن ذلك يف أشدهم وكان عنه، ويصدون تمام أبي شعر يكرهون
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أن ويُرَوى اسمه. يذكر أو شعره يروي أن يكره وكان تمام، أبي عىل التعصب شديد
بأرجوزة الشاب هذا فجاء ابنه، يؤدب أن األعرابي ابن إىل وكل الكتاب كبار بعض
الشاب: فسأله يكتبها، أن الشاب إىل وطلب بها فأعجب األعرابي، ابن يدي بني وأنشدها
ابن فقال تمام، ألبي إنه الشاب: فقال كهذا، شعًرا رأيت ما قال: الشعر؟ هذا أتستجيد

خرق! خرق! األعرابي:
األعرابي: ابن فقال تريد؟ أين فسأله: بعالم مر يوم ذات إنه ويقال

أدب��ه وم��ن م��ال��ه م��ن ن��أخ��ذ م��ل��ك إل��ى ب��أش��ب��اح��ن��ا ن��رم��ي

به. تمثل ما ذلك األعرابي ابن عرف لو الرواة: ويقول تمام ألبي الشعر وهذا
يف يكثرون كانوا والذين العراق، مدن ويف بغداد يف يكثرون كانوا الذين واألعراب
ويعيشوا الشعر الناس وا لريوُّ األمصار هذه إىل عمًدا يفدون كانوا والذين األمراء قصور
تنشئ إنك تمام، أبا يا بعضهم: له وقال تمام، أبي شعر يحبون يكونوا لم ذلك، من
عىل يغوص الذي ذا فمن بالدُّرة، فيها تلقي ثم القاذورات، من بحر بها فإذا القصيدة

الدرة؟ هذه

تمام ألبي بغضاملحافظني يف السبب

الذي الخاص الفني السبب نتبني أن إىل نحتاج وهنا املحافظني، إىل ًضا ُمبغَّ تمام أبو كان
املحافظني، األدباء ومن العلماء من عارصوه الذين إىل محببًا تمام أبو يكن لم أجله من

عنه. تنشأ التي والخصومة الحسد غري آخر يشء وهذا
وأنه الوليد، بن ملسلم البديع يف تلميذًا كان تمام أبا أن عىل متفقون املتقدمون
اللغة. اد ونُقَّ األدباء إىل بغيًضا شعره جعل الذي هو شديًدا إرساًفا البديع هذا يف أرسف
يبتكر لم مسلًما أن أيًضا والواقع البديع، إىل تمام أبا سبق قد مسلًما أن والواقع
ُوِجد قديم فن البديع وإنما العبايس، العرص يف يُستحَدث لم البديع وأن ابتكاًرا، البديع

وصناعة. حرفة واتخذوه الفن، بهذا الشعراء ُعِني ومنذ الشعر، ُوِجد منذ
هؤالء عند والحطيئة، حجر بن وأوس كُزهري شاعر عند تجدونه قديم النوع هذا
الشعر يرسلون يكونوا لم والذين الشعر»، «عبيد األصمعي يسميهم كان الذين الشعراء
فيما الفنية اإلجادة ويتعمدون التفكر، ويطيلون يفكرون كانوا وإنما سجيتهم عىل
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وهو عليه، يعتمدون الفن يف مذهبًا ألنفسهم رسموا قد شك غري من كانوا يقولون،
بالتفكري يستعينون مما أكثر بالحس عليهما يستعينون واالستعارة، بالتشبيه العناية
به يأتي ال املعاني من معنى يصور أو بفكرة، يأتي أن أراد إذا أحدهم فكان الخالص،
عقل، إىل عقل أو قلب، إىل قلب به يتحدث معنى أنه عىل به يأتي وال يسريًا، وال سهًال
ومن حال، كل عىل نحسها باألذن، أو بالعني أو باللمس نحسها صورة يف به يأتي وإنما

واالستعارة. التشبيه فيه وكثر البديعي، الشعر كثر الناحية هذه
شك من فليس ذلك ومع الشعراء، مع ُوجد قديم هو وإنما عباسيٍّا الفن هذا ليس
حتى قبل، من موجودة تكن لم بالبديع ا جدٍّ شديدة عناية شهد قد العبايس العرص أن يف
كان فما وإذن البديع، من أمثلة وجدت إال بيتني أو بيتًا أصحابه أو ملسلم تقرأ تكاد ال
وأصحابه. مسلم عند غاية أصبح قد الفني الجمال إىل وسيلة يتخذونه القدماء الشعراء
سهولة يف النفس إىل يتحدثون الذين هؤالء إىل قسمني: إىل منقسمون أبًدا والشعراء
يجدون آخرون وشعراء الطبيعة، مسايرة يف الجمال يلتمسون وإنما يتكلفون، ال ويرس
عىل الشعر يف يعتمدون ال فهم البديع، من األلوان هذه تكلف ويف باللفظ العناية هذه يف
واألذن النفس يف املوسيقي التأثري يريدون وإنما فحسب، والشعور النفوس إىل التحدث

أيًضا.
األمم ويف والحديثة، القديمة العصور يف دائًما موجود االنقسام من النوع هذا
واإلسالميون الجاهليون الشعراء أما غرينا، عند ُوِجد كما عندنا ُوِجد قد وهو املختلفة،
ومنهم الفني، الجمال إظهار وسائل من وسيلة أنها عىل املوسيقى بهذه ُعني من فمنهم
قوم أيًضا وُوِجد له، عرضت إن إملاًما بها يلم كان وإنما شديدة، بها عنايته تكن لم من
الفني، للجمال أخرية وصورة لألدب، أعىل مثًال اتخذوها حتى العناية هذه يف أرسفوا
عظيم الفرق أن الواقع ولكن العناية، هذه عنده نالحظ من أول يظهر فيما هو ومسلم

تمام. أبي وعند مسلم عند بالبديع العناية بني ا جدٍّ
وداللته البديع، من تأتيه التي املوسيقى بفضل األذن يف الوقع حسن مسلم فشعر
قد الشاعر أن تحس ما وكل فيه، الغرابة من شيئًا تجد ال ا، جدٍّ قريبة املعاني عىل
العالقة هذه بينهما وجعل األلفاظ، وبني املعاني بني الءم قد الشاعر هذا أن هو تكلفه

الجميلة. املوسيقية
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العناية هذه يتجاوز ولكنه اللفظ، وجمال باملوسيقى يُعنَى آخر فيشء تمام أبو أما
يرى، ال وحتى يحس ال حتى الدقة يف تمام أبو يشتد هنا من باملعنى، أخرى عناية إىل
إحساًسا معناه يحس كان تمام أبا ألن أحيانًا؛ املوسيقى يفسد وحتى يفهم، ال وحتى
تمام وأبو الحس، هذا يف معه يرشكنا أن عن عاجًزا نفسه الوقت يف كان ولكنه قويٍّا،
كثري يف واتته إن الجزلة الضخمة األلفاظ هذه ولكن باأللفاظ، عنايته يف ملسلم مشارك
هو الغريبة باملعاني التكلف وهذا أيًضا، األحيان من كثري يف تعجز فهي األحيان من

تمام: أبي عىل أُنِكرت التي األبيات فمن تمام، أبي عىل الخصوم أثار الذي

بُ��رد أن��ه ف��ي غ��ال��ي��ُت م��ا ب��ك��ف��ي��ه ح��ل��م��ه أن ل��و ال��ح��ل��م ح��واش��ي رق��ي��ق

بالكفني الحلم صورة الصورة، هذه يألفوا لم ألنهم املتقدمون؛ يفهمه لم البيت هذا
البيت: هذا مثل يف بالجبال الحلم يشبهون كانوا وإنما بالربد، وتشبيهه

ن��ج��ه��ل م��ا إذا ج��نٍّ��ا وت��خ��ال��ن��ا رزان��ة ال��ج��ب��اَل ت��زن أح��الم��ن��ا

فهذا الحوايش، رقيق بأنه يوصف الذي الحلم هذا فأما الثقيل، هو الحليم فالرجل
اليوم إىل سمعوه منذ الناس أضحك قد البيت هذا أن املحقق ومن العرب، تعرفه لم يشء

الكفني؟! يف الحلم يكون وكيف الكفني، يف الحلم وهي الغريبة، الصورة بهذه
الشعراء وعقلية تمام أبي عقلية بني ا جدٍّ البعيد الفرق يقدروا لم النقاد هؤالء ولكن
رجل تمام فأبو بالجبال، الحلم شبهوا والذين املحدثني من قلدوهم والذين املتقدمني،
وصف إذا وهو املرتفني، والخلفاء والكتَّاب، الوزراء يمدح فإنما مدح إذا وهو حرضي،
التي األعراب هؤالء رزانة لهم يجعل أن منه يستحسن لم والرزانة بالتأني الخلفاء
كان كما السمع وثقل الرأس بضخامة يوصف أن يحب أحدهم يكن لم الجبال، تزن
عًرصا العرص كان وإنما سفيان، أبي بن معاوية من أو عاصم، بن قيس من يستحسن
املادية، الناحية من االبتسام شديدة تقدير أقل عىل هي حضارة، ألهله وكانت آخر،

الدعة. فيها تظهر مرتفة أرستقراطية حضارة
.Les bonnes Manières الفرنسيون عنها يعرب التي الحضارة هذه

إذن الحليم فالرجل واالبتسام؛ اليرس من فيها ما بكثرة تخلب التي الحضارة وهي
كبار يلقى الذي الرجل هو وإنما بالجبل، يشبه الذي الثقيل الوقور الرجل هو ليس
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فداحة عىل وظرًفا، رقة حديثه أعجبك عنها إليك تحدث إذا والذي مبتسًما، الحوادث
وإذن التعبري، هذا صح إن املتمدين، املرتف الرجل هذا هو الخطوب، وتكاثف الحوادث،
للهجرة، األول القرن يف البرصة يف الحلم غري للهجرة الثالث القرن ويف بغداد يف فالحلم
بكفيه» حلمه أن «لو أما الحوايش، رقيق بغداد يف املتحرضين حلم يكون أن غريبًا فليس
ما الصور من لك يخرتع أن يستطع لم إذا املبتكر للشاعر قيمة أي ولكن غريب، فهذا

الجديدة؟! الصور بهذه تعجب أن إىل ويضطرك يبهرك
.Mallarmé ماالرميه عن Paul Valery فالريي لبول كتاب يف اليوم أقرأ كنت

الذي الكالم هو الشعر «إن يقول: الشعر يحدد أن أراد عندما فالريي بول فإذا
والشاعر العادي، الكالم يحتمل مما أكثر املوسيقى ومن املعاني من يحتمل أن منه يراد
كما معه تسري أن من يمكنك لم إليك تحدث إذا بأنه املجيد غري من يمتاز ا حقٍّ املجيد
وتشعر وتحسه تفهمه أن يف نفسك تجهد وأن تفكر، أن يضطرك وإنما نفسك، مع تسري

معه.»
الدهشة، تأخذك حتى تسمعها تكاد ال بأشياء يأتيك الذي الشاعر هذا هو تمام فأبو
معه، تسري أن وإىل الشاعر، مع تفكر أن إىل واضطررت طورك، عن خرجت قد أنت وإذا

آخر. حينًا ويحزنك حينًا يرسك هو فإذا

تمام أبي نقد يف قيل ما خالصة

عىل يقوم إنما غريه يف أم «املوازنة» كتاب يف سواء تمام أبي إىل ه ُوجِّ الذي النقد وكل
فيضطره املعاني، يف متعمق ألنه اللغة؛ قواعد يخالف تمام أبا أن األوىل: القاعدتني؛ هاتني
يف يترصفوا أن للمحدثني يجوز وال تُطيق، مما أكثر اللغة يحمل أن إىل التعمق هذا
قد فأظننا والثاني، األول القرن يف والبرصة الكوفة يف سائًغا الكالم هذا كان وإذا اللغة،
وكل شاعر لكل ملك اللغة أن نعتقد أصبحنا وأظننا الثالث، القرن يف نسيغه ال أصبحنا

ترصفه. أن ال يرصفها أن يجب إذن فهو كاتب،
يأتي كان أنه تمام، أبي نقد يف عنها يصدرون النقاد كان التي الثانية والقاعدة
أراد وإذا الحاشية، برقة وصفه الحلم وصف فإذا شعرها، يف العرب تألفها لم بأشياء

قال: الخرص دقة يصف أن
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ال��خ��الخ��ل ع��ل��ي��ه��ا ج��ارت ُوُش��ًح��ا ل��ه��ا ُص��ورت ال��خ��الخ��ل أن ل��و ال��غ��ي��د م��ن

آخر، يشء والخلخال يشء الوشاح إنما وشاًحا، الخلخال يكون أن ينكرون وهم
وشاًحا الخلخال يتخذ الذي الجسم هذا إن اآلمدي: ويقول ضيق، يشء عندهم والخلخال

الجعل. بجسم أشبه هو

القاعدتني هاتني أن عىل توافقونني ولكنكم تمام، أبي نقد قام القاعدتني هاتني عىل
يف والكوفة والبرصة بغداد يف اللغة وأصحاب والنحويون املحافظون األدباء َقِبلهما إْن
أعتقد ولهذا النقاد؛ به يقبلهما كان الذي اليرس بهذا نقبلهما ال اآلن فنحن األوىل، القرون
كان وربما فيه، يوجد أن الحسن من يكن لم عرص يف عاش قد كان رجل تمام أبا أن
شاعرين شأن ذلك يف شأنه كان وربما فيه، يوجد أن ينبغي كان الذي العرص سبق قد

العالء. وأبو املتنبي، وهما: الشعر؛ يف األدبي النبوغ عنوان هما آخرين
من إليه وصلنا بما املتقدمون يفهم كان مما أكثر نفهم أن اآلن نحن نستطيع
هذه ويف معانيه، يف ونجاريه الشاعر هذا نسيغ وأن العقيل، ورقينا الجديدة، ثقافتنا
يكون أن دون تمام ألبي خادًما كانت والتي لها، يَخضع وال يُْخضعها كان التي اللغة
كان حيث يضعوه وأن تمام أبا يفهموا أن يستطيعون الذين نحن لها، خادًما تمام أبو

يوضع. أن ينبغي
واملتنبي والبحرتي تمام أبا نقدوا الذين النقاد بها يؤخذ التي العيوب أخص ومن
إذا فهم قصيدة، هي حيث من القصيدة ينقد النقاد هؤالء من أحًدا تجدون ال أنكم
استقامت كيف جملة: إليها ينظرون ال والبحرتي واملتنبي تمام أبي قصائد أجمل قرءوا
هذا يف الشاعر أأجاد البيتني: أو البيت عند يقفون وإنما وأسلوبها، ومعانيها ألفاظها
اآلن، النقد نحن نفهم هكذا وما ق؟ يُوفَّ لم أم التعبري هذا يف ق أُوفِّ يجد؟ لم أم التشبيه

األدبي. للنقد األعىل املثل نتصور هكذا وما
عند قصرية وقفة معكم أقف أن من يمكنني ما الوقت من أجد أن أتمنى وكنت
أبي إىل أعود وقد وتجويد، تعمق صاحب أنه معكم ألتبني تمام أبي قصائد من قصيدة

البحرتي. عن إليكم أتحدث عندما أخرى مرة تمام

102



وشعره تمام أبو

عمورية وفتح املعتصم مدح يف تمام أبي قصيدة

روح فيها لتجدوا عمورية وفتح املعتصم مدح يف القصيدة هذه تسمعوا أن أحب ولكني
قويٍّا: ماثًال تمام أبي

وال��ل��ع��ِب ال��ج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��دُّ ح��ده ف��ي ال��ك��ت��ِب م��ن أن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف
وال��رِّي��ِب ال��ش��كِّ ج��الء ُم��ت��ون��ه��ن ف��ي ال��ص��ح��ائ��ف ُس��ود ال ��ف��ائ��ح ال��صَّ ب��ي��ض
��ه��ِب ال��شُّ ال��س��ب��ع��ة ف��ي ال ال��خ��م��ي��س��ي��ن ب��ي��ن الم��ع��ة األرم��اح ُش��ه��ب ف��ي وال��ع��ل��م
ك��ذِب؟ وم��ن ف��ي��ه��ا ُزخ��رف م��ن ص��اغ��وه وم��ا ال��ن��ج��وم أي��ن ب��ل ال��رواي��ة أي��ن
غ��رِب5 وال ُع��دَّت إذا ب��ن��ب��ع ل��ي��س��ت ��ق��ة م��ل��فَّ وأح��ادي��ثً��ا ت��خ��رًُّص��ا
رج��ِب أو األص��ف��ار ص��ف��ر ف��ي ع��ن��ه��ن ُم��ج��ف��ل��ة األي��ام زع��م��وا ع��ج��ائ��بً��ا
ال��ذَّن��ِب ذو ال��غ��رب��ي ال��ك��وك��ب ب��دا إذا م��ظ��ل��م��ة ده��ي��اء م��ن ال��ن��اس وخ��وف��وا
ُم��ن��ق��ل��ِب غ��ي��ر أو ُم��ن��ق��ل��بً��ا ك��ان م��ا م��رت��ب��ة ال��ع��ل��ي��ا األب��رج وص��يَّ��روا
ُق��ط��ِب وف��ي م��ن��ه��ا ف��ل��ك ف��ي دار م��ا غ��اف��ل��ٌة وه��ي ع��ن��ه��ا ب��األم��ر ي��ق��ض��ون
��ل��ِب وال��صُّ ب��األوث��ان ح��ل م��ا ي��خ��َف ل��م م��وق��ع��ه ق��ب��ل أم��ًرا ق��طُّ ب��ي��ن��ت ل��و
ال��خ��ط��ِب م��ن ن��ث��ر أو ال��ش��ع��ر م��ن ن��ظ��م ب��ه يُ��ح��ي��ط أن ت��ع��ال��ى ال��ف��ت��وح ف��ت��ح
ال��ُق��ش��ِب أث��واب��ه��ا ف��ي األرُض وت��ب��رز ل��ه ال��س��م��اء أب��واب ت��ف��تَّ��ح ف��ت��ح
ال��ح��ل��ِب م��ع��س��ول��ة ُح��ف��ًال ال��م��ن��ى ع��ن��ك ان��ص��رف��ت ع��م��وري��ة وق��ع��ة ي��وم ي��ا
ص��ب��ِب ف��ي ال��ش��رك ودار وال��م��ش��رك��ي��ن َص��َع��د ف��ي اإلس��الم ب��ن��ي ج��د أب��ق��ي��ت
وأِب ب��رَّة أم ك��لَّ ف��داءه��ا ج��ع��ل��وا تُ��ف��ت��دى أن رج��وا ل��و ل��ه��م أمٌّ
ك��رِب أب��ي ع��ن ُص��دوًدا وص��دَّت ك��س��رى ري��اض��ت��ه��ا أع��ي��ت ق��د ال��وج��ه وب��رزة
ت��ش��ِب ل��م وه��ي ال��ل��ي��ال��ي ن��واص��ي ش��اب��ت ق��د ذل��ك ق��ب��ل أو إس��ك��ن��در ع��ه��د م��ن
ال��نُ��وِب ه��م��ة إل��ي��ه��ا ��ت ت��رقَّ وال ح��ادث��ة ك��فُّ اف��ت��رع��ت��ه��ا ف��م��ا ب��ك��ر
ال��ح��ق��ِب ُزب��دة ك��ان��ت ال��ح��ل��ي��ب��ة م��ْخ��َض ل��ه��ا ال��س��ن��ي��ن ال��ل��ه م��خ��ض إذا ح��ت��ى
ال��ُك��رِب ف��رَّاج��ة اس��م��ه��ا وك��ان م��ن��ه��ا، س��ادرة ال��س��وداء ال��ك��رب��ة أت��ت��ه��م

البوادي. يف ينبت شائك ضخم شجر والغرب: الجبل، قنة يف ينبت القيس، منه تُعَمل شجر النبع: 5
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وال��رح��ِب ال��س��اح��ات وح��ش��ة غ��ودرت إذ أن��ق��رة ي��وم ن��ح��ًس��ا ال��ف��أل ل��ه��ا ج��رى
ال��ج��رِب م��ن أع��دى ل��ه��ا ال��خ��راُب ك��ان خ��رب��ت ق��د ب��األم��س أخ��ت��ه��ا رأت ل��م��ا
س��رِب دم آن��ي م��ن ال��ذوائ��ب ق��ان��ي ب��ط��ل ف��ارس م��ن ح��ي��ط��ان��ه��ا ب��ي��ن ك��م
ُم��خ��ت��ض��ِب واإلس��الم ال��دي��ن س��ن��ة ال دم��ه م��ن وال��خ��ط��يِّ ال��س��ي��ف ب��س��ن��ة
وال��خ��ش��ِب ال��ص��خ��ر ذل��ي��ل ي��وًم��ا ل��ل��ن��ار ب��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ت��رك��ت ل��ق��د
ال��ل��ه��ِب م��ن ُص��ب��ح وس��ط��ه��ا ي��ش��ل��ه ُض��ح��ى وه��و ال��ل��ي��ل ب��ه��ي��م ف��ي��ه��ا غ��ادرت
ت��غ��ِب ل��م ال��ش��م��س ك��أن أو ل��ون��ه��ا ع��ن رغ��ب��ت ال��دج��ى ج��الب��ي��ب ك��أن ح��ت��ى
ش��ح��ِب ُض��ح��ى ف��ي ُدخ��ان م��ن وظ��ل��م��ة ع��اك��ف��ة وال��ظ��ل��م��اء ال��ن��ار م��ن ض��وء
ت��ج��ِب ول��م ذا م��ن واج��ب��ة وال��ش��م��ُس أف��ل��ت وق��د ذا م��ن ط��ال��ع��ة ف��ال��ش��م��س
ُج��نُ��ِب ط��اه��ر م��ن��ه��ا ه��ي��ج��اء ي��وم ع��ن ل��ه��ا ال��غ��م��ام ت��ص��ري��ح ال��ده��ر ت��ص��رح
ع��زِب ع��ل��ى ت��غ��رب ول��م ب��أه��ل ب��اٍن ع��ل��ى ذاك ي��وم ف��ي��ه ال��ش��م��ُس ت��ط��ل��ع ل��م
ال��خ��رِب6 رب��ع��ه��ا م��ن ُرب��ى أب��ه��ى غ��ي��الن ب��ه يُ��ط��ي��ف م��ع��م��وًرا م��ي��ة رب��ع م��ا
ال��ت��رِب خ��ده��ا م��ن ن��اظ��ري إل��ى أش��ه��ى خ��ج��ل م��ن أُدِم��ي��ن وإن ال��خ��دود وال
ع��ج��ِب م��ن��ظ��ر أو ب��دا ح��س��ن ك��ل ع��ن ب��ه��ا ال��ع��ي��ون م��ن��ا غ��ن��ي��ت س��م��اج��ة
م��ن��ق��ل��ِب س��وء ع��ن ب��ش��اش��ت��ه ج��اءت ع��واق��ب��ه ت��ب��دو م��ن��ق��ل��ب وح��س��ن
وال��ُق��ض��ِب ��م��ر ال��سُّ ب��ي��ن ال��م��ن��ي��ة ل��ه ك��م��ن��ت أع��ص��ر م��ن ك��م ال��ك��ف��ر ي��ع��ل��م ل��و
م��رت��غ��ِب ال��ل��ه ف��ي م��رت��ق��ب، ل��ل��ه ُم��ن��ت��ق��م ب��ال��ل��ه م��ع��ت��ص��م، ت��دب��ي��ر
ُم��ح��ت��ج��ِب روح ع��ن ُح��ِج��ب��ت وال ي��وًم��ا أس��ن��ت��ه تُ��ك��َه��م ل��م ال��ن��ص��ل وم��ط��ع��م
ال��رع��ِب م��ن ج��ي��ش ت��ق��دَّم��ه إال ب��ل��د إل��ى ي��ن��ه��ض ول��م ق��وًم��ا ي��غ��ُز ل��م
ل��ج��ِب ج��ح��ف��ل ف��ي وح��ده��ا ن��ف��س��ه م��ن ل��غ��دا ال��وغ��ى ي��وم ج��ح��ف��ًال يُ��ق��د ل��م ل��و
يُ��ص��ِب ل��م ال��ل��ه غ��ي��ر ب��ك رم��ى ول��و ف��ه��دَّم��ه��ا بُ��رج��ي��ه��ا ال��ل��ه ب��ك رم��ى
األش��ِب ال��م��ع��ق��ل ب��اب م��ف��ت��اح وال��ل��ه ب��ه��ا واث��ق��ي��ن ��ب��وه��ا أشَّ م��ا ب��ع��د م��ن
ك��ث��ِب م��ن ال��ورد ول��ي��س ل��ل��س��ارح��ي��ن ص��در م��رت��ع ال أم��ره��م ذو وق��ال
ال��س��ل��ِب ال��ق��ن��ا وأط��راف ال��س��ي��وف ظ��ب��ا ه��اج��س��ه��ا نُ��ج��ح س��ل��ب��ت��ه��م أم��ان��يً��ا
ع��ش��ِب وم��ن م��اء م��ن ال��ح��ي��ات��ي��ن دلُّ��وا س��م��ر وم��ن ب��ي��ض م��ن ال��ح��َم��ام��ي��ن إنَّ

الرمة. ذو عقبة؛ بن غيالن هو غيالن: 6
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ال��ع��رِب7 ال��ح��رَّد ورض��اب ال��ك��رى ك��أس ل��ه ه��رق��ت َزبَ��ْط��ريٍّ��ا ص��وتً��ا ل��ب��ي��ت
ال��ح��ص��ِب س��ل��س��ال��ه��ا وع��ن ال��ث��غ��ور ب��رد ع��ن ال��م��س��ت��ض��ام��ة ال��ث��غ��ور ح��ر ع��داك
تُ��ج��ِب ل��م ال��س��ي��ف ب��غ��ي��ر أج��ب��ت ول��و م��ن��ص��ل��تً��ا ب��ال��س��ي��ف م��ع��ل��نً��ا أج��ب��ت��ه
وال��ط��ن��ِب األوت��اد ع��ل��ى ت��ع��رج ول��م م��ن��ق��ًع��را ال��ش��رك ع��م��ود ت��رك��ت ح��ت��ى
ال��ح��رِب م��ن ال��م��ع��ن��ى م��ش��ت��ق��ة وال��ح��رب ت��وف��ل��س ال��ع��ي��ن رأي ال��ح��رب رأى ل��م��ا
وال��ع��ب��ِب ال��ت��ي��ار ذو ال��ب��ح��ر ف��ع��زه ج��زي��ت��ه��ا ب��األم��وال ي��ص��رف غ��ًدا
م��ك��ت��س��ِب غ��زو ال م��ح��ت��س��ب غ��زو ع��ن ب��ه ال��وق��ور األرض زع��زع��ت ه��ي��ه��ات
ال��ذه��ِب إل��ى ف��ق��ر وب��ه ال��ح��ص��ى ع��ل��ى ب��ك��ث��رت��ه ال��م��رب��ى ال��ذه��ب ي��ن��ف��ق ل��م
ال��س��ل��ِب ال ال��م��س��ل��وب ف��ي ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ه��م��ت��ه��ا ال��غ��اب أس��ود األس��ود إن
ص��خ��ِب ف��ي األح��ش��اء ت��ح��ت��ه��ا ب��س��ك��ت��ٍة م��ن��ط��ق��ه ال��خ��طِّ��ي أل��ج��م وق��د ول��ى
ال��ه��رِب م��ن م��ط��اي��اه أن��ج��ى ي��ح��ت��ث وم��ض��ى ال��ردى ص��رف ق��راب��ي��ن��ه أح��ذى
ال��ط��رِب خ��ف��ة م��ن ال ال��خ��وف خ��ف��ة م��ن ي��ش��رف��ه األرض ب��ي��ف��اع م��وك��ًال
ال��ح��ط��ِب ك��ث��رة م��ن ج��اح��م��ه��ا أوس��ع��ت ف��ق��د ال��ظ��ل��ي��م ع��دو ح��ره��ا م��ن ي��ع��ُد إن
وال��ع��ن��ِب ال��ت��ي��ن ن��ض��ج ق��ب��ل ج��ل��ُوده��م ن��ض��ج��ت ال��ش��رى ك��آس��اد أل��ًف��ا ت��س��ع��ون
ت��ط��ِب ل��م ب��ال��م��س��ك ُض��م��خ��ت ول��و ط��اب��ت داب��ره��م اج��ت��ث ل��م��ا ح��وب��اء رُب ي��ا
ال��غ��ض��ِب م��ي��ت رداه��م م��ن ال��رض��ا ح��ي ب��ه ال��س��ي��وف ب��ي��ُض رج��ع��ت وم��غ��ض��ب
ال��رك��ِب ع��ل��ى ص��غ��ًرا ب��ه ال��ق��ي��ام ت��ج��ث��و ل��ج��ب م��أزق ف��ي ق��ائ��م��ة وال��ح��رب
ش��ن��ِب ع��ارض م��ن ع��ارض��ه��ا وت��ح��ت ق��م��ر س��ن��ا م��ن س��ن��اه��ا ت��ح��ت ِن��ي��َل ك��م
س��ب��ِب م��ن ال��ع��ذراء ال��م��خ��درة إل��ى ب��ه��ا ال��رق��اب أس��ب��اب ق��ط��ع ف��ي ك��ان ك��م
ُك��ث��ِب ف��ي ت��ه��ت��ز ق��ض��ب م��ن ت��ه��ت��ز م��ص��ل��ت��ة ال��ه��ن��دي ُق��ض��ب أح��رزت ك��م
ال��ح��ج��ِب م��ن أب��دانً��ا ب��ال��ب��ي��ض أح��قَّ رج��ع��ت ح��ج��ب��ه��ا م��ن ان��تُ��ض��ي��ت إذا ب��ي��ض
وال��ح��س��ِب واإلس��الم ال��دي��ن ج��رث��وم��ة ع��ن س��ع��ي��ك ال��ل��ه ج��ازى ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة
ال��ت��ع��ِب م��ن ج��س��ر ع��ل��ى إال تُ��ن��ال ت��ره��ا ف��ل��م ال��ك��ب��رى ب��ال��راح��ة ب��ُص��رت
م��ن��ق��ض��ِب غ��ي��ر ذم��ام أو م��وص��ول��ة رح��م م��ن ال��ده��ر ص��روف ب��ي��ن ك��ان إن

وا اليوم: ذلك يف قالت امرأة أن قيل فيما املعتصم فبلغ الروم، فتحه بلد زبطرة، إىل منسوب زبطري: 7

رشب. رجع فلما يُحَفظ، بأن وأمر فوضعه قدح يده يف وكان ذلك، إليه فنُِقل معتصماه.
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ال��ن��س��ِب أق��رُب ب��در أي��ام وب��ي��ن ب��ه��ا نُ��ِص��ْرَت ال��الت��ي أي��ام��ك ف��ب��ي��ن
ال��ع��رِب أوج��ه وج��لَّ��ت ال��وج��وه ص��ف��ر ك��اس��م��ه��م ال��ُم��ص��ف��ر األص��ف��ر ب��ن��ي أب��ق��ت
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البحرتيوشعره

تمام وأبو البحرتي

السادة: أيها
حياة من أطول كانت ألنها اليشء؛ بعض تمام أبي حياة من أوضح البحرتي حياة
من أكثر عاش فقد البحرتي أما سنة، األربعني يتجاوز تمام أبو يكد فلم كثريًا، تمام أبي

عاًما. ثمانني
وأكثر له،1 قيمة ال أبيه عن واحًدا خربًا إال تمام أبي بن تمام عن الرواة يرِو ولم
ألبي متصًال عقبًا التاريخ يعرف ولم يحيى، الغوث أبو ابنه رواه البحرتي عن نعرفه ما
له كانت من أبنائه من وأن بعده، من أعقبوا قد البحرتي أبناء أن نعرف ولكنا تمام،
علمنا تجعل األشياء هذه فكل املتنبي، مدحه وقد املتنبي، أيام حلب ناحية يف الرياسة

تمام. أبي بحياة علمنا من أوضح البحرتي بحياة
البحرتي فن ألن ذلك الخصوم؛ كثري محسًدا تمام أبو وكان محبوبًا، البحرتي كان
الغرابة بعض غريبًا فكان تمام أبي فن أما قرأوه، الذين نفوس إىل قريبًا كان الشعر يف
فنه من الخالصة العربية أذواقهم ونفرت الناس، من كثري به فضاق الغرابة، شديد أو

والتواء. إغراق من يخلو ال الذي املعقد، هذا

الفرج. ألبي األغاني كتاب انظر 1



والنثر الشعر حديث من

ويضطر العقل، إىل يتحدث الخالص الفني شعره يف حتى بأنه يمتاز تمام أبو
أما الخاص، ذوقه وبني بينها ويالئم املعاني ليتفهم التفكري يف ويجدَّ يفكر، أن إىل اإلنسان
وحافظوا املعاني، جددوا الذين القدماء، مذهب شعره أغلب يف ذهب فمطبوع البحرتي
املالءمة ويف البديع، يف ويتأثره بمسلم يتصل تمام أبو كان فبينما واألساليب، األلفاظ يف
كان غرائبها، عن والبحث املعاني تعمق عنه يزيد ثم واأللفاظ، املعاني بني املوسيقية
كانوا الذين أولئك العبايس العرص يف الشعراء من وغريه نواس أبا يتأثر مطبوًعا البحرتي

ا. جدٍّ يسريًا تكلًفا إال يتكلفون وال لهم، عرضت إذا االستعارة من ألوانًا يأخذون

ونشأته مولده

اتصل شب وملا ومائتني، ست أو خمس سنة الهجري الثالث القرن أوائل يف البحرتي ُولِد
يف مجلس له وكان أمره، واشتهر ُعِرف قد الوقت ذلك يف تمام أبو وكان تمام، بأبي
أشعارهم، فينشدونه يأتونه حمص شعراء فكان حمص، بأهل يتصل كان حينما حمص
عنه، الرضا وأظهر به وأعجب تمام أبو له سمع وأنشدوه، أتوه الذين من البحرتي وكان
عن فحدثني أنشدني، من أحسن أنت له: وقال البحرتي استبقى الشعراء انرصف فلما
النعمان معرَّة أهل إىل كتابًا تمام أبو له فكتب حال، وسوء فقًرا البحرتي له فشكا حالك،
به ويوصيهم الشعر، يف بارع نابغة سنه، حداثة عىل الشاب هذا أو الرجل، هذا أن ينبئهم
عام. كل درهم آالف أربعة قدره مرتبًا له وجعلوا بالشاعر ُعنوا الكتاب قرءوا فلما خريًا،
أرقى منزلة إىل بشعره يرتفع أن خليق أنه يحس البحرتي أخذ اليوم ذلك ومن
العلماء بعض فيحدثنا أخبارها، من يشء لنا بقي والتي إليها، وصل التي املنزلة من
الشعر ينشد باب، من ويخرج باب من املسجد يدخل وهو منْبج يف البحرتي رأى أنه
والباذنجان، البصل باعة فيمدح املسجد من يخرج ثم الحلقات، عىل واقًفا طريقه يف
فاتصل بغداد إىل انتقل ثم العواصم، يف الجيوش وقواد الواليات أمراء فمدح ارتقى ثم
جميًعا، الخلفاء هؤالء ومدح بعدهما، ومن واملتوكل بالواثق اتصل العباسيني؛ بالخلفاء
وهجا والقواد واألمراء الوزراء من بالخلفاء يتصلون كانوا الذين ومدح اثنني، منهم وهجا

أربعني. منهم
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وهجاؤه مدحه

بعده أتوا والذين عارصوه الذين والنقاد الرواة ولكن الهجاء، كثري املدح كثري إذن كان
الناس إجماع رأى ملا الغوث أبا ابنه وأن الهجاء، من الحظ ضعيف كان أنه عىل متفقون
شعر من الجيد الهجاء أن فزعم أبيه، عن يدافع أن أراد الهجائي أبيه فن من الغض عىل
هجوت قد «إني له: وقال ابنه دعا املوت حرضه حني أنه وذلك وضاع؛ ذهب قد أبيه
غلتي، شفيت وقد غاظني من ألغيظ هجوت فإني الهجاء هذا فخرق الناس، من كثريًا
يورثهم أعقاب وللناس الدنيا، هذه عن منرصف وأنا الفن، هذا من حاجتي اآلن وانقضت

الهجاء.» هذا رش عليك أخاف فأنا والرش، الخري آباؤهم
هذا يكون قد يقول: األغاني صاحب ولكن أبيه، هجاء الغوث أبو خرق ذلك وعىل
كان أنه عىل يدل ال البحرتي هجاء من بقي فما شيئًا، يصنع ال أيًضا هذا ولكن ا، حقٍّ

الهجاء. فن يف بارًعا

تمام أبي وبني بينه موازنة

الناحية من أما حياته، لتشخيص يكفي ولكنه قليًال، شيئًا البحرتي أخبار من نعرف
أن األغاني صاحب ويحدثنا تمام، أبي عىل يفضله أن بعضهم استطاع فقد الشعرية،
يحب كان أنه البحرتي شخصية يف نلمح ما وأول الشعراء، به يختمون كانوا شيوخه

ذلك. بعد إليه وأحسنوا اصطفوه والذين خاصة، تمام ألبي الوفاء
البحرتي وسئل البحرتي؟ أو تمام أبو أشعر: أيهما يختلفون عرصه يف الناس كان
البحرتي: فقال — املجلس يف حاًرضا املربد العباس أبو وكان — املعتز ابن عند هذا عن
الناس يقدمني أن ينفعني وال به، إال الخبز أكلت ما وهللا واألستاذ، الرئيس هو تمام أبو
جميع من رشيًفا تكون أن إال عبادة أبا يا هللا أبى العباس: أبو فقال ذلك، يرضه وال عليه

جوانبك.
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وفائه من

إكبار يغره وال عليه، حقه ألستاذه يعرف كريًما وفيٍّا هذا يف كان أنه النقاد له وشهد
ولكن إليه، أحسنوا للذين وفيٍّا أيًضا وكان تمام، أبي عىل له املتعصبني وتقديم له الناس
إىل يحسنون فالذين واملودة، الحب من بيشء اقرتن قد اإلحسان هذا يكون أن برشط
وهم عليهم، وأثنوا مدحوهم ألنهم الشعراء؛ إىل أحسنوا من فمنهم يختلفون، الشعراء
املشرتي بني يكون ما إال الناس هؤالء وبني الشعراء بني وليس والثناء، املدح يشرتون
الشعراء؛ هؤالء وبني بينهم تصل وصداقة ملودة الشعراء إىل يحسنون من ومنهم والبائع.

اآلخر. لبعضهم غادًرا إليه، أحسنوا الذين لبعض وفيٍّا البحرتي كان ولهذا
سعيًدا، ابنه ومدح الثغري سعيد بأبي املعروف الطائي يوسف بن محمد مدح
لهما رثاؤه فكان رثائهما، من وأكثر فرثاهما ُقتال ثم عليهما، والثناء مْدحهما من وأكثر
الرثاء يكون أن ينبغي إنما فأجاب: ذلك عن البحرتي سئل وقد إياهما، مدحه من أجود
يمكن واملال العطاء به يُبتَغى الذي املدح وألن للوفاء؛ صفة هو الرثاء ألن املدح؛ من أجود
اللهجة، فصادق الرثاء وأما حاجة، عن صدر ألنه رديئًا؛ يكون أن ويمكن جيًدا يكون أن

اإلخالص. وهذا الوفاء هذا عن يعرب
يف يبلغ فلم رثاهم ثم فيجيد، قوًما يمدح كان آخر شاعر سئل هذا عكس وعىل
نرثي ونحن للعطاء نمدح كنا فقال: ذلك يف سئل مدحهم، يف بلغه ما رثائهم يف اإلجادة

الثقيل. الحق من نفسه يربئ بهذا وهو آخر، شيئًا الرثاء يكون أن وينبغي للوفاء،
يتخفف أن يجب ثقل الوفاء أن يرى أحدهما املذهبني: هذين بني الفرق ترون وأنتم
صدق يف الدين يُؤدَّى ما بأحسن يُؤدَّى أن يجب دين الوفاء أن يرى واآلخر اإلنسان، منه

األخري. املذهب أتباع من يظهر ما عىل البحرتي وكان وإخالص،

أخالقه من

يظهر أخرى أخالق له كانت وإنما نحمده، الذي الخلق هذا عند يقف لم البحرتي ولكن
كان وربما اللوم، من أكثر هو ما أو اللوم تستحق لم إن الكثري الثناء تستحق ال أنها
منهم ولقي خريًا، منهم فلقي ومدحهم السياسة برجال اتصل قد البحرتي أن هذا مصدر
وسيلة واتخذهم سلطانهم، ومقت وازدراهم وأنكرهم جميًعا منهم فسخر أيًضا، ا رشٍّ

هذا. من ألكثر يصلحون ال أنهم ورأى والغنى، للثروة
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واملتوكل هو

قيل ما البحرتي شعر أجود كان وربما مدحه، وأحسن فمدحه باملتوكل البحرتي اتصل
هذه ويف جميًال، رثاء البحرتي فرثاه ينادمه والبحرتي املتوكل وقتل املتوكل، مدح يف

الخالد: البيت هذا يقول القصيدة

غ��ادُرُه ال��ع��ه��َد ُولِّ��َي أن ع��ج��ٍب ف��م��ن غ��درة أض��م��ر ال��ع��ه��د ول��يُّ أك��ان

هذه يظهر، فيما العهد والة فيها اشرتك خطرية، مؤامرة يف ُقتل املتوكل أن ذلك
للمقتول، شديًدا وفاءً فيها يظهر املتوكل، وسيده صديقه البحرتي بها رثى التي القصيدة

العهد. ويل ومنهم قتلوه، الذين عىل شديًدا وسخًطا

واملنترصواملستعني هو

حتى دولته دالت وما عليه، وأثنى البحرتي مدحه حتى املنترص يتوىل يكد لم ولكن
يف وأرسف هجاه املستعني ُخِلع وملا مدحه، من وأكثر فمدحه املستعني وُويلِّ هجاه،

كريم. رجل من يُحتَمل ال إرساًفا هجائه

والوزراء واألمراء القواد مع

واألمراء القواد مع هذا مثل صنع بل الخلفاء، عند البحرتي اضطراب يقف لم ثم
جميًعا، مدحهم قد كان أربعني من أكثر هؤالء من هجا أنه الرواة ويحدثنا والوزراء،
ملا ثم شجاع، هو املستعني كتاب من كاتبًا مدح األيام، لهم تنكرت حني هجاهم وإنما
املستعني عىل ودخل به، الشماتة يف البحرتي أرسف وسجنه شجاع عىل املستعني غضب

أمواله. واستصفاء قتله عىل فيها يحرضه قصيدة وأنشده
األرشاف كبار من رجًال عرشين من أكثر مدح أنه البحرتي أخالق يف هذا من وأقبح
عنهم املدائح هذه نقل دولتهم ودالت حالهم تغريت فلما العرص، ذلك يف وغريها بغداد يف
بيع يف يرتدد يكن لم إذن فهو الجديدة، األسماء مكانها وأثبت أسماءهم ومحا غريهم، إىل

أشعارهم. الشعراء يبيع ما كأقبح شعره
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اتخذ ولكنه وخلقه، طبيعته عىل مقصوًرا يكن لم الخلقي الدنس أن هذا إىل أضف
وال ثوبًا أدنس كان رجًال يعرفوا لم أنهم يحدثوننا والرواة له، مرآة الخارجي مظهره

البحرتي. من آلة أوسخ

بنفسه إعجابه

أنشد إذا كان حتى تُعَرف، ال فتنة بها مفتونًا بنفسه، اإلعجاب شديد هذا عىل وكان
أنفسهم. الخلفاء حتى يغيظ والعجب، التيه من يشء يف أنشده الخلفاء يدي بني شعره
القرن يف الديمقراطية قادة من رجل يصنع كان كما صنع الشعر أنشد إذا كان
وحرك وتقدم، وتقهقر شمال، عن ومىش يمني عن فمىش «كليون» هو أثينا يف الخامس
هزٍّا كمه وهز ويديه، ذراعه وحرك املمال، من ألوانًا برأسه ومال وشماًال، يمينًا عنقه
أحسنت تقولون: ال تستحسنُون؟ ال لكم «ما يقول: وهو الناس إىل والتفت عنيًفا،

وأجدت؟»
مطلعها: والتي املتوكل فيها يمدح التي املشهورة قصيدته يوم ذات أنشد إنه ويقال

تَ��ْح��ت��ك��م ط��رف وب��أي تَ��بْ��ت��س��م ث��غ��ر أي ع��ن

وإىل مرة اليمني إىل مائًال االضطراب، من األلوان هذه ويضطرب ينشد فجعل
ترى أال له: فقال يمري الصَّ هو شاعر جانبه إىل وكان املتوكل اغتاظ حتى مرة، الشمال
يأتي أن كاتبك مْر الصيمري: فقال غظته. إال فبحياتي الرجل؟ هذا يفعل ما صيمري يا
يف بعضها وتجدون املوشح يف تجدونها طويلة قصيدة عليه فأمىل الكاتب وجاء ويكتب،
الرجل وأخذ — القبح غاية يف ألنها أنشدها؛ أن أستطيع ال أني إليكم وأعتذر — األغاني
حتى مغضبًا ووىل واغتاظ فاستخذى إنشاده، البحرتي عىل قطع حتى األبيات هذه ينشد
ويصفقون، يضحكون حوله القرصمن وأهل ويصفق يضحك واملتوكل القرص، من خرج
صاحبه واستشار شديد، وغم حزن ملكه وقد أصدقائه أحد إىل ذلك بعد البحرتي وذهب
تفعل؛ ال صاحبه: له فقال الخليفة؟ استئذان بغري بلدي إىل أرحل أن يف ترى ما وقال:
خاقان بن الفتح الخليفة وزير إىل به سار ثم ذلك، من أكثر هو بما يمزحون امللوك إنَّ

املتوكل. من فقرَّبه عاد، حتى وجدَّ يبقى، أن عليه وأشار فطمأنه
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السياسة يف تذبذبه من الحظنا ما عىل البحرتي، أن لنا تبني وأمثالها القصة هذه
الوقت يف وكان بها، اإلعجاب شديد بنفسه مفتونًا كان للعيش، وسيلة الشعر واتخاذه
احتاج وملا أصابه، بما الكتفى نفسه يف إكبار عن يصدر إعجابه كان فلو ضعيًفا، نفسه
كان ولكنه بها، وعاش الشام يف مدينته إىل فارتحل وألصبح يرتدد، أو يستشري أن
والثناء، املال إىل متصلة حاجة يف كان ألنه الخلفاء؛ قصور عن يرحل أن يستطيع ال

الخلفاء. من والتقرب واإلعجاب

الشعر يف منزلته

كشعر صاحبه عن الناس يخدع شعًرا أعرف ال البحرتي أخالق يف العيوب هذه ومع
بجمال أوًال يُفتَنون مختلفة؛ بأشياء يُفتَنون الرجل هذا شعر يقرءون فالذين البحرتي،
العربية الديباجة بجمال احتفظوا الذين الشعراء أظهر البحرتي كان وربما اللفظ،
يخطئ ولم الهجري، الثالث القرن يف الديباجة هذه بجمال الشاعر يحتفظ ما كأحسن
األدباء من كانوا الناس هؤالء ألن الشعراء؛ به ختموا حني األغاني صاحب شيوخ
هؤالء كان بجرير، الشعراء يختم العالء بن عمرو أبو كان فكما األدب، يف املحافظني
به يمتاز كان جرير به يمتاز كان ما أن والواقع بالبحرتي، الشعراء يختمون الناس

الهجري. الثالث القرن يف البحرتي
سجيتها، عىل نفسه يرسل مطبوًعا شعره أكثر يف كان ألنه البحرتي؛ من نعجب ثم
بعد الفنية اللذة يلتمسون الذين املتعمقني شعره يروق ال وقد يتكلف، وال يتعمق ال
يعجبهم ال كان فإذا قليلون، والعناء الجهد يحبون الذين املثقفني هؤالء ولكن الجهد،
املريحة؛ اللذة عنده يلتمسون كانوا الناس، جمهور من غريهم يعجب كان فقد البحرتي
وإنما النادرة، االستعارات وتكلف الغوص يف تمام أبي صنيع يصنع ال كان أنه ذلك
حني جميًعا الناس يعرب كما عواطفه عن ويعرب إرساًال، سجيتها عىل نفسه يرسل كان
العواطف لهذه مرآة معارصيه من إنسان كل يجد أن غريبًا فليس يبغضون، أو يحبون

ظروف. من عليها يختلف وفيما حياته، يف بها يشعر التي
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املتوكل مدح يف له

كانوا الذين أن لرتوا املتوكل مواله بها يمدح التي القصيدة لهذه تسمعوا أن ويكفي
لونًا ولرتوا واإلعجاب الحب هذا يف اليشء بعض معذورين كانوا به ويفتنون يحبونه
هذه الهجري، الثالث القرن يف البحرتي به اختص الذي الشعري الفن هذا ألوان من
املدح إىل وسيلة يتخذه غزل أحدهما قسمني؛ إىل تنقسم البحرتي قصائد كأكثر القصيدة
والذين الخليفة به يهيئ وهو املدح يف يقصدها التي املعاني لهذه نفسه به يهيئ كأنه

حوله: من يسمعون

وأب��َدى م��ن��ه ��دود ال��صُّ وأع��اد ا ج��دَّ ال��ه��ج��ر ف��ي ل��جَّ ق��د ح��ب��ي��ٌب ل��ي
ا م��س��ت��ج��دَّ ج��ف��ائ��ه م��ن خ��ل��ًق��ا ي��وم ك��ل ف��ي ي��ري��ك ُف��ن��ون ذو
ا ص��دَّ وي��ب��ع��د وص��ًال، وي��دن��و ًف��ا، إس��ع��ا وي��ن��ع��م م��ن��ًع��ا، ي��ت��أبَّ��ى
ع��ب��َدا وأص��ب��ح َم��ْوًل��ى، وأم��س��ي َن، غ��ض��ب��ا ب��تُّ وق��د راض��يً��ا، أغ��ت��دي
أع��َدى ب��ال��ح��س��ن ي��م��س ل��و ش��ادنً��ا ح��ال ك��ل ع��ل��ى أف��دي وب��ن��ف��س��ي
ا ف��ردَّ ب��ال��س��الم وع��رَّض��ُت ـ��ل ال��وص��ـ ف��ي ف��أط��م��ع خ��ال��يً��ا ب��ي م��ر
وورَدا ج��ل��ن��اًرا ف��ق��ب��ل��ُت ف خ��و ع��ل��ى إل��يَّ خ��ده وث��ن��ى
ع��ه��َدا خ��ن��ُت وال ب��ه، ف��أَُج��ازى ظ��ل��ًم��ا ت��ع��رض��ت م��ا أن��ت، س��ي��دي
ت��ه��َدا ل��ي��س ج��وان��ح م��ن ل��ي وارث ت��رق��ا ل��ي��س م��دام��ع م��ن ل��ي رقَّ
ا ن��دَّ م��ن��ك واج��ًدا أو ب��دي��ًال، ـ��ُت ع��ش��ـ م��ا ب��ك م��س��ت��ب��دًال أتُ��ران��ي
ا ق��دَّ وأح��س��ُن ش��ك��ًال وأح��ل��ى ًظ��ا أل��ح��ا أف��ت��ن أن��ت ل��ل��ه ح��اَش

فيقول: تخلص غري من عادته هي كما املدح إىل ينتقل ثم

ُرش��َدا ال��دي��ن وق��يِّ��م س��داًدا ـ��ي��ا ال��دن��ـ ق��يِّ��م ج��ع��ف��ًرا ال��ل��ه خ��ل��ق
رف��َدا ال��ن��اس وأك��ث��ر خ��ل��ًق��ا ـ��نَ��اس ـْ ال��ن�� وأت��مُّ ش��ي��م��ة ال��ن��اس أك��رُم
ا وردَّ م��غ��اثً��ا ل��ه ف��أض��ح��ت ـ��َك ال��ُم��ل��ـ ع��زي��م��تُ��ُه ��ن��ْت ح��صَّ م��ل��ك
ون��ج��َدا غ��وًرا ال��ب��الد وع��مَّ َض األْر ب��ه ف��اس��ت��ن��ارت ال��ع��دل أظ��ه��ر
ت��ن��َدى ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ب��ك��ف ـ��ِر ال��ق��ط��ـ ع��ل��ى أب��رَّ ب��ل ال��ق��ط��ر، وح��ك��ى
ب��ع��َدا ال��ف��ق��ر م��ن ت��زدد ق��ربً��ا م��ن��ه ف��ازدد وال��ج��ود ال��س��م��اح ب��ح��ر ه��و
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وم��ج��َدا ث��ن��اء ال��دن��ي��ا وج��م��ال وب��ذًال ع��ط��اء ال��دن��ي��ا ث��م��ال ي��ا
ا ف��َج��دٍّ ا ّج��دٍّ ال��ن��ب��يِّ ونَ��ِس��ي��ُب وُخ��ل��ًق��ا َخ��ل��ًق��ا ال��ن��ب��يِّ وش��ب��ي��ُه
ف��نُ��ع��َدى ال��م��س��يء ده��رن��ا ع��ل��ى ـ��دي ون��س��ت��ع��ـ ال��ل��ي��ال��ي ن��س��ت��ع��ت��ب ب��ك
يُ��ؤدَّى ال ال��ذي إح��س��ان��ك ش��ك��ر ن��ؤدي ح��ت��ى ال��زم��ان ُع��م��ر ف��اب��َق

الشعري اللفظ يكون ما كأسهل لفًظا املدح هذا ويف الغزل هذا يف ترون فأنتم
انتقاء. وأجوده اختياًرا وكأحسنه

يف إغراًقا وال االستعارة، يف تعمًقا وال للبديع، تكلًفا ترون ال ذلك عىل ولكنكم
السمع ويعجب األذن يخلب لطيف تكلف فهو شيئًا رأيتم وإن اللفظية، املحسنات هذه

النفس. ويستهوي
البيت: هذا يف خاص بنوع التقسيم هذا

ا ص��دَّ وي��ب��ع��د وص��ًال، وي��دن��و ًف��ا، إس��ع��ا وي��ن��ع��م م��ن��ًع��ا، ي��ت��أب��ى

أحيانًا يتأبى حبيبه إن يقول فهو شيئًا، فيه تجدوا فلن البيت هذا تحليل أردتم إذا
هذا من يأتي وإنما املعنى من يأتي ال الجمال ولكن شائع، معنى وهو أحيانًا، ويصل

فقال: املصادر من بمصدر فعل كل وعلل أربعة، بأفعال أتى قد فهو التقسيم،

ا ص��دَّ وي��ب��ع��د وص��ًال، وي��دن��و ًف��ا، إس��ع��ا وي��ن��ع��م م��ن��ًع��ا، ي��ت��أبَّ��ى

تحدث التي هي املصادر، إال بينها يفصل وال بعًضا بعضها ييل التي األفعال هذه
ويُخيَّل األفعال هذه وراء فيما نفكر أن عن عقولنا فترصف املوسيقي النغم من شيئًا

فيه. يشء ال البيت أن مع كثريًا شيئًا البيت يف أن إلينا
اآلخر: والبيت

ع��ب��ًدا وأص��ب��ح م��ول��ى وأم��س��ى ن، غ��ض��ب��ا ب��تُّ وق��د راض��يً��ا أغ��ت��دي

ودنا إسعاًفا أنعم فإذا سبقه؟! الذي البيت يالئم أنه من أكثر البيت هذا يف يشء أي
البيت يف وليس حزين، أو غضبان فالبحرتي وصد تأبَّى وإذا راٍض، فالبحرتي وصًال
ال التي األفعال هذه من املوسيقى وهذه التقسيم، هذا إىل انظروا ولكن هذا، من أكثر
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هذه أن والحظوا البيت» … غضبان بت وقد راضيًا «أغتدي الصفات: هذه سوى يفصلها
غضبان، الليل يف كان وقد راٍض، الغدوة يف فهو الوقت، تقسيم ألنها تعجبنا؛ األفعال

موىل. آخره ويف عبد، النهار أول يف وهو
نادًرا معنى تجدوا فلن املتوكل، مدح يف البحرتي شعر تقرءون عندما أنكم والواقع
مدحوا، حني الشعراء فيها أرسف مألوفة معاٍن هي بل مبتكًرا، واحًدا معنى وال مطلًقا،
فانظروا اللفظ، انتقاء أجاد الشاعر أن إال لسبب، ال به تعجبوا أن إىل مضطرون فأنتم

قوله: إىل

رش��دا ال��دي��ن وق��ي��م س��داًدا، ـ��ي��ا ال��دن��ـ ق��ي��م ج��ع��ف��ًرا ال��ل��ه خ��ل��ق
رف��دا ال��ن��اس وأك��ث��ر خ��ل��ًق��ا، ـ��نَ��اس ـْ ال��ن�� وأت��م ش��ي��م��ة، ال��ن��اس أك��رم

وخلًقا، حسنًا وأتمهم شيمة، الناس أكرم املتوكل إن يقول: أن عن يزيد ال فهو
إنسان أي بل بهذا؟ يصفوه ولم الشعراء مدحه ملك أي بل خليفة وأي عطاء، وأكثرهم
اإلعجاب. هذا نفوسنا يف يبعث الذي هو نفسه التقسيم هذا وإنما هذا؟ من بأقل مدح

املتوكل مدح يف له أخرى قصيدة

شيئًا فيها فسرتون املتوكل، مدح يف وهي القصيدة، هذه تشبه أخرى قصيدة إىل انظروا
تجدونهما ال ومتانة جزالة وستجدون الفني، الجمال جانب إىل اللفظ متانة وهو جديًدا،
أضخم وهي الضاد، اختار فقد القافية، هذه من أوًال تأتي وهي السابقة، القصيدة يف

الضاد: لغة العربية يت ُسمِّ ما وألمر العربية، اللغة يف حرف

غ��م��ض��ا أط��ع��م ف��ل��س��ت ه��ن��ي��ئً��ا ن��م ي��رض��ى ل��ي��س ال��ذي ال��ع��ات��ب أي��ه��ا
��ا أق��ضَّ ق��د وم��ض��ج��ًع��ا ن��وم��ي، ـ��ل��ك اس��ت��ه��ـ ق��د وج��ًدا ه��واك م��ن ل��ي إن
��ى ت��ق��ضَّ م��ا ل��وع��ة ف��ي وف��ؤادي ت��رق��ا ل��ي��س ع��ب��رة ف��ي ف��ُج��ُف��ون��ي
يُ��ق��ض��ى ل��ي��س إن��ج��ازه وع��ًدا ـ��دك ع��ن��ـ أق��ت��ض��ي ك��م اإلن��ص��اف ق��ل��ي��ل ي��ا
ق��رض��ا ك��ان إن ب��ال��ح��ب وأث��ب��ن��ي أج��ًرا ك��ان إن ب��ال��وص��ل ف��أج��زن��ي
م��رض��ى ال��ل��ح��ظ ف��وات��ر ب��ج��ف��ون ق��ل��ب��ي ت��ع��ل��ق ش��ادٌن ب��أب��ي
ب��ع��َض��ا ال��ن��اس وأك��ت��م ب��ع��ًض��ا م��ن��ه أب��دي ف��أص��ب��ح��ت ح��ب��ه ع��زَّن��ي
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��ا غ��ضَّ ال��غ��ص��ن ت��ث��ن��ي ي��ت��ث��ن��ى ق��ري��ب م��ن ب��اديً��ا أن��س��اه ل��س��ت
وأغ��ض��ى أت��ي��ت م��ا ب��ع��ض ع��ن ل��َي ت��ج��اف��ى ح��ت��ى إل��ي��ه واع��ت��ذاري
��ا وع��ضَّ ��ا وش��مٍّ ط��وًرا ول��ث��ًم��ا ـ��ًال ت��ق��ب��ي��ـ خ��دي��ه ت��ف��اح واع��ت��الق��ي

فيقول: واحدة مرة املدح إىل ينتقل ثم

وأن��ض��ى ال��م��ط��اي��ا ك��وم ف��أب��ل��ى َد ال��ج��و ط��ل��ب ال��ذي ال��راغ��ب أي��ه��ا
وع��رض��ا ُط��وًال ال��راغ��ب��ي��ن يَ��َس��ُع ن��واًال ت��ل��َق اإلم��ام ح��ي��اَض ُرْد
م��ح��ض��ا وال��ج��ود ال��ع��ط��اء ج��زي��ل َم را ل��م��ن ج��زًال ال��ع��ط��اء ف��ه��ن��اك
وأم��ض��ى ال��ح��س��ام م��ن وق��ع��ات وأوف��ى ال��غ��م��ام م��ن أن��دى ه��و
ون��ق��ض��ا ف��ي��ه اإلس��الم ص��الُح ًم��ا ف��إب��را ب��ال��س��داد ال��م��ل��ك دب��ر
وق��ب��ض��ا ب��س��ًط��ا اإلل��ه وي��ط��ي��ع وف��ع��ًال ق��وًال اإلح��س��ان ي��ت��وخ��ى
دح��ض��ا2 ب��ال��ق��وم ال��م��ق��ام وك��ان ب ال��ح��ر ح��ول��ه ت��ش��ن��ع��ت م��ا وإذا
ن��ه��ض��ا ب��ال��ف��وارس ي��ن��ه��ض��ن ـ��نَ��ق��ع ـْ ال��ن�� م��ث��ار ت��ح��ت ال��ج��ي��اد ورأي��ت
وخ��ض��ا3 ال��خ��ي��ل ي��ودع وط��ع��نً��ا ـ��ك ه��ذاذي��ـ ض��ربً��ا ال��دراع��ي��ن غ��ش��ي
وع��رض��ا ودي��نً��ا ن��ف��ًس��ا ق��ري��ش ك��ى أز وي��ا ��ا، ح��قٍّ ال��ن��ب��يِّ ع��مِّ ي��اب��ن
أرض��ا ال��ن��اس وأص��ب��ح س��م��اء، ـ��َت ف��أص��ب��ح��ـ وال��ع��ل��و ب��ال��ف��ض��ل ب��ن��ت
تُ��م��ض��ى م��ن��ك وع��زم��ة ��ى تُ��رجَّ ـ��ك م��ن��ـ ع��ارف��ة ب��ي��ن ال��م��ج��د وأرى

تمام أبي عند نلتمسها التي املعاني التمسنا إذا القصيدة؟ هذه من يعجبنا ماذا
فيها تفكر وأن عندها تقف أن تضطرك قيمة معاٍن هناك فليست يُذَكر، شيئًا نجد لم
ظاهرين، أمرين من الجمال هذا جاء اخرتعها، قد البحرتي إن تقول وأن بها، وتعجب
الفم تمأل األلفاظ فهذه األلفاظ، يف يجعلها أن البحرتي استطاع التي املتانة هذه أولهما
تؤذيه، أن دون السمع وتقرع الفم، بها يضيق أن دون الفم تمأل ولكنها األذن، وتقرع

استغراب. وال شذوذ وال لفظ يف غرابة ال واحد، وقت يف رقيقة جزلة فهي

زلًقا. أي دحًضا: 2

فيه. املبالغ غري الطعن والوخض: قطع، بعد قطع أي هذاذيك: 3
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املقابلة هو البديع، أنواع من بنوع البحرتي به ُعِني ما الجمال لهذا الثاني واملصدر
كلها. القصيدة يف ذلك يشبه وما هو، سهده وبني الحبيب نوم بني

اختيار حسن إىل يرجع جماًال تجدون األبيات هذه تحللون عندما النحو هذا وعىل
مألوفة عادية فهي املعاني أما واملتانة، الجزالة وبني الرقة بني فيها املالئمة وإىل األلفاظ،
يحس فمن وامللوك، الخلفاء من القرب يف رغب واحد وكل الحب، أحس واحد كل يحسها
استهلك قد الهوى أن ومن ينام، وال الليل طول يسهر أنه من بأقل يتحدث فلن الحب
جميل، شادن الحبيب أن ومن ينصف، ال الحبيب هذا أن ومن مضجعه، وأقض نومه،
بها يظفر التي السعيدة، الفرص هذه من فرصة أمكنته ثم الطلب يف ألح العاشق وأن

ويعضه. ويشمه الخدين تفاح يقبل فأخذ أحيانًا، العاشق
ال عدل لشجاعته، حدَّ ال شجاع جواد، كريم بأنه إال يمدحه فبَم املدح أراد ما فإذا

وأعزَّه؟ اإلسالم أظهر قد لعدله، حدَّ
ولكن ، النبيِّ من بقربه يمدحه أن من بدٌّ يكن لم العباس بني من خليفة مدح إذا ثم

الجمال. هذا مصدر هو اللفظ

أيًضا املتوكل مدح يف ثالثة

مذهب ذهبوا الذين من والبحرتي والوزن، اللفظ من جمالها جاء أخرى قصيدة إىل انظر
هذه اختار إنما ولعله الخفيفة، األوزان هذه اختيار من الثاني القرن وشعراء نواس أبي
التي املرتفة، السهلة البيئة لهذه مالئًما شعره يكون أن أراد ألنه بها؛ وُشِغف األوزان
أعمال من فرغوا متى كانوا الذين الناس هؤالء واألمراء، الخلفاء قصور يف تعيش كانت

مشقة: وال فيه كلفة ال يسري، لهو إىل التفتوا الدولة

ي��ج��ْد ف��ل��م وص��ًال س��ي��ل وع��ْد ال��ذي ف��ي ُم��خ��ل��ٌف
م��ن��ف��رْد وب��ال��دل ٌد م��س��ت��ب��ْد ب��ال��ح��س��ن وه��و
ب��رْد ع��ن وي��ف��ت��رُّ ـ��ب ق��ض��ي��ـ ع��ل��ى ي��ت��ث��ن��ى
أج��ْد ف��ل��م ه��واه م��ن م��خ��رًج��ا ت��ط��ل��ب��ت ق��د
ج��ل��ْد وال ص��ب��ٌر ع��ن��ك ل��ي ل��ي��س أن��ت ب��أب��ي
وج��ْد ب��م��ا وق��ل��ب��ي ـ��َن ـْ أج��ن�� ب��م��ا ص��دري ض��اق
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وال��ك��م��ْد ال��ح��ب ج��وى ُت ش��ك��و إن ��ب��ت وت��غ��ضَّ
أُع��ْد ال ت��ع��ُف ف��إن ـ��ٌب ذن��ـ ه��واك واش��ت��ك��ائ��ي

ويشجعه؛ الخليفة يمدح أن يريد فهو خاص، ظرف له هنا واملدح املدح، إىل يثب ثم
يعيش أن يستطيع لو وود والرتك، الفرس من املوايل بجوار ضاق قد كان املتوكل ألن

الشام: يف العرب بني

ال��ن��ك��ْد ق��ط��ب��ه��ا وع��ن ِق ال��ع��را ع��ن رح��ل��ن��ا ق��د
ب��رْد ل��ي��ل��ه��ا إذا ـ��ق دم��ش��ـ ف��ي ال��ع��ي��ش ح��ب��ذا
ال��ب��ل��ْد ويُ��س��ت��ح��َس��ن ُن ال��زم��ا يُ��س��ت��ق��بَ��ل ح��ي��ث
ال��ج��دْد أي��ام��ه ـ��َل��ْه��َو ـْ ال�� ل��ن��ا ج��ددت س��ف��ر
ال��رش��ْد ع��ل��ى ف��ي��ه ـ��ف��ِة ل��ل��خ��ل��ي��ـ ال��ل��ه ع��زم
ع��ق��ْد م��ا ح��لِّ ع��ن ـ��يَ��ة ـْ ال��ب��ري�� ت��ع��ج��ز م��ل��ك
واج��ت��ه��ْد ل��ل��دي��ن ـ��ت��اَط اح��ـ ال��ذي ال��ه��دى إم��ام ي��ا
ال��ص��م��ْد ال��واح��د ص��ح��ب��ة ف��ي ال��س��ع��ود ب��س��ع��د ِس��ْر
األب��ْد آخ��ر ل��ن��ا ِو وال��ع��ل��ْو ال��ع��زِّ ف��ي واب��َق

الحلوة العاطفة هذه إال يشء ال الغريبة؟ املعاني من القصيدة هذه يف تجدون فماذا
أن يرى الذي الرجل عاطفة وهي الخليفة، يمدح حني يظهرها أن البحرتي يحب التي
يحبها التي البالد هذه يف يقيم أن يريد أنَّه ويُحس بالده، إىل ينتقل أن يريد الخليفة

قوله: يف بها يرصح أن دون العاطفة هذه نحس ويألفها،

ال��ن��ك��ْد ق��ط��ب��ه��ا وع��ن ِق ال��ع��را ع��ن رح��ل��ن��ا ق��د
ب��رْد ل��ي��ل��ه��ا إذا ـ��ق دم��ش��ـ ف��ي ال��ع��ي��ش ح��ب��ذا

ونشأ ُولِد ا حقٍّ سوريٍّا البحرتي كان فقد بالده، إىل البحرتي من حنينًا هذا من نحس
لها. حبه شعره يف وأظهر سوريا، يف
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املتوكل مدح يف شعره من آخر لون

وبعض اختيارها وحسن وجمالها باأللفاظ يخدع الشعر كهذا كله البحرتي شعر أكان
يف يؤثر تعمق من يخلو ال آخر شعر للبحرتي كان أم اللفظية؟ البديعية األنواع هذه
جميع يف اإلنسانية النفس يمس هو بل وحده، البحرتي نفس يمس ال ألنه النفوس؛

الشعر؟ هذا فيها البحرتي قال التي الظروف جميع ويف العصور،
الخداع، اللفظي الجمال عليه غلب قد كان إن البحرتي شعر أن السادة أيها الواقع
ثبات، وال لها بقاء ال والتي كلفة، وال مشقة غري يف الناس يحسها التي املعاني وهذه
يصور ألنه خالد؛ باٍق وهو والظروف العصور تتغري آخر، شعر إىل البحرتي ق ُوفِّ فقد
عليه وأثنى املتوكل بها مدح قصيدة الشعر هذا من مثًال أرضب أن وأريد الحياة، خالصة
وثارت اختصمت تغلب قبيلة هي الجزيرة يف العرب قبائل من قبيلة أن وهي بمناسبة،
الخصومة هذه ثارت الجاهلية، يف العرب بني كانت التي الحروب هذه تشبه حرب بينها
وزيره وكلف الحروب، بهذه املتوكل ُعِني حتى بعًضا، بعضها يفني تغلب قبيلة فكادت
هذه قرأنا فإذا عليه، كان ما إىل األمر وأعاد املتحاربني، بني يصلح أن خاقان بن الفتح
العربية الجزالة بني الءم البحرتي أن القصيدة هذه يف وسرتون بها، أُعِجبنا القصيدة
مضطربة، ال معقوًال منطقيٍّا ترتيبًا مرتبة وحدة تكون بأن فيها ُعِني أنه كما البديع وبني
فينتقل متوالية، أجزاءها يقرأ أن مضطر ولكنه أجزائها، بني يثب أن القارئ يستطيع وال

وهكذا. الثالث إىل ثم يليه الذي إىل األول الجزء من
ومجدًدا أعرابيٍّا يكون أن البحرتي فيها أراد التي القصيدة هذه من األول الجزء يف
التكلف فيها يظهر ولكن املعنى جهة من متكلف غري غزل فيه األول الجزء واحد، وقت يف

قيمة: فهي تليه التي األبيات أما قيمة، بذي فليس املطلع أما اليشء، بعض اللفظي

وول��وع��ه��ا غ��ادة م��ن وج��ده��ا ب��ه��ا ي��س��ت��ط��ي��ع��ه��ا ل��و أس��م��اء ف��ي ال��ن��ف��س ُم��ن��ى

نجد ال نفرسه عندما أنه والواقع الغرابة، من وشيئًا غموًضا البيت هذا يف تجدون
شيئًا: وراءه

ي��روع��ه��ا ع��ذارى ف��ي ل��ش��ي��ب ت��ص��د وإن��م��ا ال��ص��دود م��ن��ه��ا راع��ن��ي وق��د
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ثم البيت أول يف «راع» فعل يف اللفظ هو يعجبنا الذي ولكن معناه، يعجبنا ال
آخره: يف «يروع»

ص��دوع��ه��ا أوه��ن��ت��ه��ا ق��د ك��ب��د ع��ل��ى ال��لِّ��وى م��ن��ع��رج ي��وم ه��واه��ا ح��م��ل��ت

يسلكها: التي والطريق الناقة ذكر إىل األعراب طريقة عىل ينتقل ثم

ت��ب��ي��ُع��ه��ا ال��غ��ان��ي��ات وف��اء ي��ذم ف��إن��م��ا ال��غ��ان��ي��ات ت��ب��ي��ع وك��ن��ت
ص��ن��ي��ُع��ه��ا س��يء ح��س��ن��اء إل��ى ص��ب��وت ورب��م��ا ص��ن��ي��ًع��ا ت��ح��س��ن ل��م وح��س��ن��اء
وأط��ي��ُع��ه��ا ه��وى ت��ع��ص��ي��ن��ي ول��ل��ن��ف��س وأودُّه��ا ال��ق��ل��ى ت��ب��دي ل��ه��ا ع��ج��ب��ت
ب��ق��ي��ُع��ه��ا4 م��رٌت األن��س��اب غ��ري��ري��ة ال��دج��ى م��ت��ل��ب��س وال��ل��ي��ل ال��وج��ي ت��ش��ك��ى

يقول: ثم منه األول الشطر يف موسيقى تحسون ولكنكم لفظية غرابة البيت هذا يف

ون��س��وُع��ه��ا5 أغ��راض��ه��ا ت��ج��ل ل��م ل��ئ��ن ال��وج��ى ع��ل��ى ال��م��ل��وك ب��زوار ول��س��ت
وب��دي��ُع��ه��ا غ��رب��ه��ا ت��الق��ى ب��ح��ي��ُث ب��اب��ل أرض م��ن ال��ب��ي��ض ال��ق��ص��ور ت��ؤم
ق��ط��وُع��ه��ا أرث��ت ق��د خ��وص ب��أب��ص��ار رم��ي��ن��ه ال��م��ط��ل ال��ب��رج أش��رف إذا

رأى: من ُرسَّ يف املتوكل قصور من قرص والربج:

ه��زي��ُع��ه��ا ل��ي��ل ظ��ل��م��اء م��ن اس��ودَّ إذا ل��م��ع��ان��ه ال��س��رى ق��ص��د ل��ه��ا يُ��ض��يء

أن يريد ألنه مقتصًدا؛ والغاية الطريق ووصف مقتصًدا، البحرتي تغزل هنا إىل
يقول: إذ املدح إىل يصل

فيها. نبات ال ومرت: اإلبل. من فحل غرير، إىل نسبة وغريرية: الحفي. الوجي: 4
يُنَسج أدم من حبل وهو نسع، جمع والنسوع: للرسج. كالخزام للرحل وهو غرض، جمع األغراض: 5

الرحال. به تَُشد عريًضا
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ووس��ي��ُع��ه��ا رح��ب��ه��ا ال��ب��الد س��ه��وب ودون��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ن��زور
يُ��ذي��ُع��ه��ا ن��داه إح��س��ان أح��ادي��ث أه��ل��ه��ا ك��ر ب��ل��دة ه��ب��ط��ن��ا م��ا إذا
م��ن��ي��ُع��ه��ا يُ��رام ل��ن أن ع��ل��م��وا وق��د ال��ِع��َدى ف��ارت��دع اإلس��الم ح��وزة ح��م��ى
م��ري��ُع��ه��ا ال��ت��الع م��خ��ض��ر ال��ج��دب ع��ن ذاده��ا ال��رع��ي��ة س��رب رع��ى ول��م��ا

الزِّحاف، وهو الشعراء يحبها التي العيوب هذه من عيبًا تعمد أنه هنا ونالحظ
يقول: أن إىل الوزن، يستقيم لكي باملد «البالدي» يقول أن يجب وكان

ي��ض��ي��ُع��ه��ا ال أن��ه ف��ي��ه��ا ال��ل��ه ع��ل��ى ج��ع��ف��ر ت��وك��ل م��ذ ي��ق��ي��نً��ا ع��ل��م��ت

أن تعمد إذ املولدين؛ تكلفات أضعف من شك ال تكلف وهو التكلف هذا انظروا
من النوع هذا يف أن يظن وهو هللا»، عىل املتوكل «جعفر وهو كامًال الخليفة اسم يذكر
الذين أن شك من وليس صادًقا، ظنه كان قد شك غري ومن الظرف، من شيئًا التعبري
ولست الظرف، هذا من شيئًا فيه أرى فلست أنا أما الظرف، بهذا أحسوا قد سمعوه

يقول: ثم … يخالفونني أم هذا عىل والنقاد القراء أيوافق أدري

ص��دي��ُع��ه��ا6 وال��ظ��الم ع��ن��ا ال��ظ��ل��م ن��ف��ى ب��خ��الف��ة أب��ص��ارن��ا ع��ن ال��ش��ك ج��ال
ط��ل��وُع��ه��ا ال��ق��ل��وب س��ر ف��ي وأش��رق ن��وره��ا ال��ح��ق رون��ق أب��دى ال��ش��م��س ه��ي

اآلتي: البيت من فتبتدئ الفنية اإلجادة أما

رب��وُع��ه��ا وأق��وت م��ن��ه��ا م��ص��اي��ف��ه��ا ع��ف��ت إذ رب��ي��ع��ة ألخ��وال��ي أس��ي��ُت
ج��م��وُع��ه��ا وش��ت��ى م��غ��ان��ي��ه��ا ووح��ًش��ا دي��اره��ا خ��الء ب��ات��ت أن ب��ك��ره��َي
ش��روُع��ه��ا7 رف��ًه��ا ال��راح ت��س��اق��ي ش��روبً��ا غ��دت م��ا ب��ع��د م��ن ال��م��وت ت��س��اق��ي وأم��س��ت

صبحها. صديعها: 6

املاء. يف الداخلة اإلبل والرشوع: شاءت. متى يوم كل املاء اإلبل ترد أن الرفه: 7
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ومتى دم من قطرة فيها وأُِريقت بينها الرش وقع وقد البدوية الحياة تصوروا
أن إال الرض أصابهم الذين فأبى مستطري، رش وقع فقد البادية دم من قطرة أُِريقت
ويأبى أيًضا، ألنفسهم يثأروا أن إال بالثأر منهم أخذوا الذين يأبى ثم ألنفسهم، يثأروا

قوله: يف نرى كما وهكذا ثانيًا، ألنفسهم يثأروا أن إال بالثأر منهم أخذ الذين

ن��ج��ي��ُع��ه��ا8 يُ��َط��لُّ م��ا دم��اءٌ ألخ��رى ج��م��ع��ت��ه��م وق��ع��ة ع��ن اف��ت��رق��وا إذا
ض��ج��ي��ُع��ه��ا وه��و ال��ث��أر دون ب��ات إذا ب��ع��ل��ه��ا ش��ي��م��ة ال��رود ال��ف��ت��اة ت��ذم
خ��ص��وُع��ه��ا ال��رج��اَل أع��ي��ا ك��ل��ي��ب��ي��ة وع��زة ج��اه��ل��ي ش��ع��ب َح��م��ي��ة
دروُع��ه��ا ت��ض��ي��ق ح��ت��ى ب��أح��ق��اده��ا ص��دوره��ا ت��ج��ي��ش ه��ي��ج��اء وف��رس��ان

إىل محببة املتانة غاية يف ألفاظ املختارة، األلفاظ هذه إىل املعنى هذا مع انظروا ثم
البيت: هذا إىل انظروا النفس،

تُ��ط��ي��ُع��ه��ا ت��ك��اد م��ا ب��أي��د ع��ل��ي��ه��ا ن��ف��وس��ه��ا أع��زَّ وت��ر م��ن تُ��ق��ت��ل

وما الظرف هذا يف البدوي به يشعر أن يمكن ما أرقى البحرتي جمع البيت بهذا
من كله هذا وفوق كله هذا بعد ولكنهم النفوس، يقتلون فهم طبيعة، من العرب عند
لعاطفة والرقة للرشف الثأر يحسون أيًضا وهم والقربى، املودة عواطف يحسون الناس
البديع فن أن بهما يثبت أن البحرتي استطاع اللذين البيتني هذين إىل انظروا ثم القربى،

رائع: قوي جمال مصدر كانت استخدامها يحسن أن الشاعر استطاع إذا أنواعه، أو

دم��وُع��ه��ا ف��ف��اض��ت ال��ق��رب��ى ت��ذك��رت دم��اؤه��ا ف��ف��اض��ت ي��وم��ا اح��ت��رب��ت إذا
ق��ط��وُع��ه��ا م��ل��وم أرح��ام ش��واج��ر ب��ي��ن��ه��م ت��ق��ط��ع أرم��اح ش��واج��ر

الفني الجمال من األلفاظ يف ما دعوا فيها؟ تجدون ماذا األبيات، هذه إىل انظروا
يعيش كان الذي العرص تجاوز قد البحرتي أن فستجدون املعاني، عند وقفوا الخالص

الظروف. جميع ويف وقت، كل يف الناس يحسها رائعة إنسانية معاٍن عن وعربَّ فيه،

السواد. إىل يرضب الدم والنجيع: يُهَدر. يَُطل: 8
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أن استطاع ألنه املتوكل؛ عىل الثناء وهو األخري الجزء إىل البحرتي ينتقل هذا بعد
بينهم: يُصلح

ُرُدوُع��ه��ا وال��دم��اء ج��ي��وٌب ل��ع��ادت وط��ول��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��ل��وال
وف��روُع��ه��ا أغ��ص��ان��ه��ا اس��تُ��ب��ِق��يَ��ْت ب��ه ت��غ��ل��ب��ي��ة ج��رث��وم��ٌة والص��ط��ل��م��ت
ص��ري��ُع��ه��ا ي��س��ت��ق��ل أن ي��ئ��س��ت وق��د وائ��ل اب��ن��ة ت��غ��ل��ب ب��ض��ب��َع��ْي رف��ع��ت
ش��ف��ي��ُع��ه��ا ذاك ي��وم ف��ت��ح وم��والك ح��ي��ات��ه��ا م��ول��ى ال��ل��ه أم��ي��ن وك��ن��ت
ي��ش��ي��ُع��ه��ا ف��ي��ه��م ظ��ل ون��ع��م��ى إل��ي��ه��م ب��ص��ن��ي��ع��ة ش��رف��ت��ه ل��ق��د ل��ع��م��ري
رج��وُع��ه��ا ب��ط��يء أخ��الق ح��ف��ائ��ُظ ب��ه��م ش��ردت م��ا ب��ع��د م��ن ت��أل��ف��ه��م
ش��س��وُع��ه��ا ودان��ى غ��ال��ي��ه��ا وأق��ص��ر ف��اه��ت��دى ال��م��ح��ج��ة غ��اوي��ه��ا ف��أب��ص��ر

بعد بالسني فجاء بدويٍّا يكون أن البحرتي أراد وقد هنا، «شسوع» لفظة إىل انظروا
يعجبني: فلم الشني

ورف��ي��ُع��ه��ا ب��ه راٍض وم��خ��ف��وض��ه��ا ف��ت��ح��اج��زت ب��ي��ن��ه��ا ق��ض��اءً وأم��ض��ي
وص��ن��ي��ُع��ه��ا م��ج��ف��وه��ا ال��ظ��ب��ا رف��اق وأُغ��ِم��دت ال��رم��اح س��م��ر ُرِك��زت ف��ق��د
ه��ج��وُع��ه��ا ن��زًرا ك��ان ع��ي��وٌن ون��ام��ت وج��ي��ب��ه��ا ��ا ج��مٍّ ك��ان ق��ل��وٌب ف��ق��رت
ن��زوُع��ه��ا ك��ره��ت ع��م��ا وب��اع��ده��ا ح��ل��وم��ه��ا إل��ي��ه��ا ث��اب��ت وق��د أت��ت��ك
رب��ي��ُع��ه��ا ج��اد ال��ح��زن روض س��ب��ائ��ب ك��أن��ه ث��ن��اء م��ن وت��ب��دي ت��ع��ي��د
م��ط��ي��ُع��ه��ا ف��ِل��ي��َم ع��اص��ي��ه��ا ال��ذن��ب أت��ى ب��أع��ي��ن ت��راك أن ح��ي��اء ت��ُص��د
خ��ل��ي��ُع��ه��ا ج��ن��اه ش��ر ف��ي ي��س��ف��ه ح��ل��ي��م��ه��ا ح��ل��م أن إال ع��ذر وال
ظ��ل��ي��ُع��ه��ا اس��ت��م��ر ح��ت��ى ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م��ح��س��نً��ا ب��ال��ع��ف��و أب��ق��ي��ت ف��ك��م ب��ق��ي��ت
ج��م��وُع��ه��ا ت��الق��ى ه��ي��ج��اء ألول اب��ن��ه��ا ع��ل��ى ح��م��اًم��ا ت��خ��ش��ى وم��ش��ف��ق��ة
ض��ل��وُع��ه��ا واط��م��أن��ت ح��ش��اه��ا ف��ف��ر ج��أش��ه��ا ن��اف��ر ال��ق��وم ب��ص��ل��ح رب��ط��ت

التي الواضحة األعرابية هذه أوًال تجدون الجمال، من فنونًا تجدون القصيدة هذه يف
الصحراء حياة لنا تصور ألنها ونستعذبها؛ نحبها جفوة ولكنها الجفوة، من يشء فيها
بالحياة ذرًعا ضقنا وقد الطبيعة تالئم التي الساذجة الغلظة بهذه شعور من فيها وما
تجعله رقة لفظ منها يَرقَّ لم التي الضخمة األلفاظ هذه فيها تجدون ثم الحرضية،
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الرقة هذه جانب وإىل النفس، إىل تحببه التي الرقة هي وإنما السمع، يف السهولة شديد
األبيات: هذه يف سلكها التي الطريقة هذه ثم االبتذال، عن ترفعه التي الجزالة

ي��روُع��ه��ا ع��ذارى ف��ي ل��ش��ي��ب ن��ص��د وإن��م��ا ال��ص��دود م��ن��ه��ا راع��ن��ي وق��د
ت��ب��ي��ُع��ه��ا ال��غ��ان��ي��ات وف��اء ي��ذم ف��إن��م��ا ال��غ��ان��ي��ات ت��ب��ي��ع وك��ن��ت
ص��ن��ي��ُع��ه��ا س��يء ح��س��ن��اء إل��ى ص��ب��وُت ورب��م��ا ص��ن��ي��ًع��ا ت��ح��س��ن ل��م وح��س��ن��اء

نفوسنا يف يثري ألنه أيًضا؛ يعجبنا األول الشطر يف للقافية الرتشيح من النوع هذا
ويُرس بساطة يف رسدها، التي واملقابالت املطابقات هذه ثم والجمال، املوسيقى من شيئًا
أن بها إليك يُخيَّل التي وبالطريقة مشقة، يكلفك أن أو مشقة، نفسه يكلف أن غري من

عسريًا. تقليده وجدت إليه عمدت فإذا يمكن، ما أيرس الشعر هذا
إنه فيه يقال أن يمكن الذي الشعر بهذا هو ليس البحرتي شعر أن ترون فأنتم
سهل شعر إنه فيه يقال أن السهل من ليس أنه كما وجوهه، جميع من سهل مطبوع
صنعة فيه تظهر وقد أكثره، يف مطبوع أنه الشعر هذا به يمتاز ما أخص وإنما يسري،
يف ويمعن تمام أبي أستاذه حذو يحتذي قد البحرتي ولكن املواضع، من كثري يف حلوة
والفلسفية العلمية النواحي من بل فحسب، وآدابها العربية اللغة ناحية من ال تقليده،
يظهر والتي عظيًما، منها تمام أبي حظ كان والتي العرص، هذا يف شائعة كانت التي
يف تورط تمام أبي أستاذه تقليد إىل البحرتي عمد فإذا فيها، مقتصًدا كان البحرتي أن

الرداءة. من ألوان ويف السخف، من ألوان

أعداؤه انتهزها بأبيات أصدقائه بعض رثى فقد حسنًا، ختاًما البحرتي حياة تُختم لم
الدنيا يتأمل الذي إن فيقول: الدنيا يصف ألنه بالزندقة؛ واتهموه عليه فشنعوا فرصة
أخرق، وخلق حكيم خلق فيها ما أن إليه يخيل واحد، صانع صنع من كانت وإن يراها

هي: األبيات وهذه واحد، خالق خلق من هي إنما الدنيا أن هذا قبل معرتف والرجل

ف��اص��دِق ن��ف��س��ك ح��دَّث��ت وم��ت��ى ل��ه��ا، ف��اح��ت��ش��د ن��ف��س��ك خ��اص��م��ت م��ت��ى أخ��ي
ل��ل��ت��ف��رِق ع��ل��ة إال ـ��تَ��ج��م��ع ـْ ال��ت�� أرى وال ش��ت��ى األش��ي��اء ع��ل��ل أرى
أوم��ِق ك��ي��س��ك ال��ع��ي��ش اب��ت��غ��اء ف��ي ف��ِك��س ن��ق��ل��ه ال��ش��م��س ت��وش��ك ظ��الٍّ ال��ع��ي��ش أرى
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ي��ق��ي م��ن ال��م��واط��ن ب��ع��ض ف��ي ال��ل��ه ي��ق��ي وإن��م��ا ل��ل��ن��ف��وس غ��وًال ال��ده��ر أرى
ب��ق��ي ل��م ف��س��ائ��ل��ه ال��ب��اق��ي ع��ل��ى وع��رج م��ض��ى ل��م س��ؤال��ك ال��م��اض��ي ت��ت��ب��ع ف��ال
ت��ط��ل��ِق ب��ع��ي��ن��ي��ه ت��ح��س��ن م��ت��ى م��ح��ب وام��ق ح��ل��ي��ل��ة ك��ال��دن��ي��ا أَر ول��م
وأخ��رِق ح��ك��ي��م ُص��ن��َع��ْي ف��ت��ح��س��ب��ه��ا واح��د ص��ن��ع��ة وه��ي ع��ي��انً��ا ت��راه��ا

الذين الفرس مذهب يذهب وقالوا أعداؤه، بها عليه وشنع األبيات هذه شاعت
عىل البحرتي فأشفق عظم، قد العامة سلطان وكان للرش، وإله للخري إله بإلهني، يدينون
ثم حينًا فيه نقيم بلدنا، إىل بغداد من خرجة نخرج بني يا بنا هلم البنه: وقال نفسه
وقد بمنبج، مات فقد يعد لم ولكنه بالشام، َمنبج إىل ابنه مع وخرج بغداد، إىل نعود

الثمانني. عىل نيف

خاتمة

ال أني ومع أمره، يكن مهما شعره ولكن كاملجهولة، أو مجهولة املفصلة البحرتي حياة
أبا أقدم أن يف أحتاط وال أتردد ال بل تمام، أبي شعر عليه أقدم أن يف أحتاط وال أتردد

جميًعا. معارصيه عىل تمام
ما كل العبايس، العربي األدب لنا ترك ما أجمل من البحرتي فشعر كله، هذا مع
يقرءوه، أن القديم العربي الشعر قراءة يتعودوا لم الذين من لكثري داعيًا أكون أن أتمناه

لذة. تعدلها ال لذة فيه سيجدون بأنهم أعدهم وأنا
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السادة: أيها
تمام، أبا حاشا الشعراء، من غريه عن األحاديث يخالف الرومي ابن عن الحديث
الشاعر هذا أصل أن من وحديثها قديمها العربية الكتب يف تجدونه ما هذا ومصدر
أصله من ا جدٍّ قريبًا كان الرومي ابن وأن خوًفا، وال شًكا يحتمل ال رصيح يوناني
فهو أخرى، بوراثات كثريًا يتأثر ولم وراثته، تضعف فلم به، العهد يبعد لم اليوناني
األوىل القرون يف عرفناهم الذين الشعراء لكثرة املخالفة كل مخالف وفنه بطبيعته إذن

للهجرة.

ووفاته مولده

نعلم فنحن كاملجهولة، أو مجهولة املعارصين الشعراء من غريه كحياة الرومي ابن حياة
وسنة ومائتني وسبعني ست سنة بني مات وأنه ومائتني، وعرشين إحدى سنة ُولِد أنه
هو سمه من أمر أو سمه الذي وأن مسموًما، مات أنه نعلم ونحن ومائتني وثمانني أربع
شيئًا أطعمه من به فأغرى منه ويشفق يكرهه كان املعتضد، وزير هللا عبد بن القاسم
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عنه يشء

بغيًضا كان وإنما الناس إىل محببًا يكن لم حياته، يف الحظ سيئ كان أنه نعلم ونحن
سوء كان ربما بل حظه، سوء عىل مقصوًرا أمره يكن ولم أيًضا، محسًدا وكان إليهم،
األعصاب، ضعيف الطبع معتل مضطربه املزاج حاد كان فقد طبيعته، سوء من حظه
صورة الحياة من أعطاه قد كله هذا وكان اإلرساف، ذلك من يبلغ يكاد ا جدٍّ الحس حاد
الناس إليه يبغض مزاجه اضطراب كان أخرى، ناحية من ومحببة ناحية، من رديئة
فكان اللذات، كل إليه تحبب كانت طبعه ورقة حسه قوة ولكن فيهم، رأيه وييسء
محب إذن فهو عليها، ويتهالك فيها ويرسف اللذة يحب رجل فهو الخصلتني، بني يجمع
بهم يتربم فيهم، الرأي قبيح لألحياء، مبغض نفسه الوقت يف وهو الحب، أشد للحياة
كان كما يبغضونه فكانوا األحياء أما منهم، يتخلص أن استطاع لو ويود التربم، أشد
ال الذي اليشء ولكن تبغضه؟ كانت أم تحبه أكانت أدري فلست الحياة وأما يبغضهم،
يجده كان ما فضاعف ذلك يف أرسف ولعله به، بأس ال بحظ اللذات من أخذ أنه فيه شك

فساد. من مزاجه ويف اضطراب، من أعصابه يف كان ما وضاعف ألم، من
يف ويرسف يتطري كان أنه من الرومي ابن عن الناس به يتحدث ما يعلم وكلكم
يلزم أن إىل يضطره وكان شديًدا، تأثريًا ومزاجه حياته يف يؤثر ذلك كان حتى الطرية،
بن عيل هو له، صاحبًا سمع ألنه أو األحدب جاره رأى ألنه إما يخرج، ال أياًما بيته
من قيل: فإذا الباب، فدق الصباح، يف عليه فمر كعادته، مرة به عبث األخفش، سليمان
يضطره هذا وكان يخرج، ال وأقسم االسم بهذا فتشاءم حنظلة، بن مرة أجاب: الطارق؟

معه. من ويعذب نفسه يعذب أن
بل الكثري، باليشء ليس ترون كما وهو الرومي، ابن عن نعرفه ما كل أو أكثر هذا
لزمه بل فحسب، حياته يف يلزمه لم الرومي ابن حظ سوء أن وهو آخر شيئًا نعرف نحن
وأضخمها أكربها لعله بل العربي، الشعر دواوين أكرب من الرومي ابن فديوان موته، بعد
ومختارات صغري جزء إال يُطبَع لم بل اآلن، إىل يُطبَع لم ولعله انتشاًرا، أقلها وهو
الحظ سيئ إذن فهو كيالني» «كامل األستاذ هو الديوان، هذا من أديب كاتب اختارها
له يعرض فلم أيًضا ديوانه أصاب قد وتطريه تشاؤمه إن ويقال موته، وبعد حياته يف

يشء. أصابه إال أحد
وأرجو فُسِجن، عنه يكتب أن أراد العقاد األستاذ ألن بذلك؛ يتندر الناس وبعض
أعذ لم إن أنتم منها أعيذكم التي األشياء هذه من يشء مصدر عنه محارضتنا تكون أال

نفيس. منها
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تمام وأبو هو

واحًدا إال قبله، جاءوا أو عارصوه الذين الشعراء من غريه يخالف الرومي ابن إنَّ قلت
وجوه، من الرومي ابن لطبيعة مشبهة الشعرية تمام أبي طبيعة أن وذلك تمام؛ أبو هو
ال وهما شعرهما، يف العقل عىل ا جدٍّ شديًدا اعتماًدا يعتمدان إنهما حيث من متفقان فهما
وهما العقل، يريده ما تحقيق إىل وسيلة الخيال يتخذان وإنما وحده، للخيال يستسلمان
واستقصائها، استيفائها، وعىل املعاني تعمق عىل الحرص كل حريصان أنهما يف يتفقان
الذين الناس بها يضيق التي الغريبة باألشياء يأتيا حتى االستقصاء هذا يف واملبالغة
وإنما للغة، عبًدا أحدهما يكون أن يرضيان ال وهما الشعر، من املألوف يقرءوا أن تعودوا
يف للتشدد يخضعا أن دون املعاني، تريد وكما يريدان كما ترصيفها لنفسيهما يبيحان
فأبو االختالف. بعض ذلك بعد ويختلفان كله، هذا يف يتفقان قواعدها، ومراعاة أصولها
يعدل ال شعره، أغلب يف وروعته اللفظ متانة عىل الرومي ابن من ا جدٍّ أحرص تمام
اضطراًرا ذلك إىل املعنى يضطره حني إال الروعة هذه عن ينرصف وال املتانة هذه عن
وعىل نفسه عىل يشق أن يريد ال شعره يف سهل فهو الرومي ابن أما منه، له مخرج ال
أقل من فهو سجيتها، عىل نفسه يرسل كما سجيته عىل لسانه يرسل وهو سامعيه،
ولكنها أحيانًا، تحس قد اللفظي بالجمال وعنايته له، وإيراًدا بالغريب كلًفا الشعراء
البيتني، أو البيت يف اللفظ سهولة تروعك وقد األحيان من كثري يف توجد فال تلتمس
ما األلفاظ من القصيدة هذه يف تجد أن دون كاملة قصيدة تقرأ أن تستطيع ال ولكنك

أخرى. أحيانًا صدرك به ويضيق أحيانًا يغيظك
البديع عىل الحرص شديد كان تمام أبا أن يف أخرى ناحية من يختلفان هما ثم
يف الفنية الصنعة جمال عىل الحرص شديد كان أصح بعبارة أو البديعية، واملحسنات
الجناس طلب يف استطاع ما ويجدُّ تتبعها، يف ويرسف االستعارة، يتتبع كان فهو الشعر،
جماًال األشياء هذه يف يجد كان هو البديعية، املحسنات من األنواع هذه إىل وما واملطابقة،

املعاني. وجمال األلفاظ جمال بني يالئم أن عىل يحرص وكان منه، بد ال
يكلف ال أنه وكما عليه، يتهالك ال ولكنه البديع، من يتحرج ال فهو الرومي ابن أما
الطباق بهذا يكلف ال كذلك فهو رصانته، وال جزالته وال اللفظ متانة يتكلف وال بالغريب

يعنيه. فال يوفق لم وإن فذاك، األشياء هذه إىل وفق إن الجناس، أو
ال متوسطة قصائده الشعراء، من شاعر تمام فأبو ثالثة، ناحية من يختلفان وهما

مقطوعات. وله الطول، يف ترسف
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وهذا األبيات، من املئات بقصيدته يبلغ ا، جدٍّ ومطيل مطيل فشاعر الرومي ابن أما
وإن الشاعرين أن وهو ا، جدٍّ واضح مصدره القصيدة إطالة يف الشاعرين بني االختالف
يف أدق، بعبارة أو الغوص، هذا مقدار يف يختلفان فهما املعاني عىل الغوص يف اتفقا
املعنى عن يبحث فهو تمام أبو أما بها، يظفران التي املعاني يف والتفصيل البسط مقدار
بل يرسف، وال فيه يطيل ال متوسًطا، عرًضا عليك ويعرضه به ويظفر التماسه يف ويجد
هو، يتمه لم ما يتم أن يستطيع عقًال لك بأن واالعرتاف لك االحرتام من يشء نفسه يف
فهو تغلو، أن دون أو تقرص أن دون حسنًا إتماًما املعنى هذا ستتم أنك إىل واالطمئنان
األطراف. عن ويتجاىف الزوائد ويهمل التفصيل، يف يرسف ال ولكنه املعنى، يفصل إذن
الغوص يف تمام أبي مع يميض فهو كذلك، ليس شعره يف فاألمر الرومي ابن أما
ساء املعنى بهذا ظفر فإذا الجيد، املعنى يبلغ حتى طلبه يف والجد والتفتيش املعنى عىل
أن يعتقد كان أنه فكما العملية، الحياة يف بهم ظنه يسوء كما األدب، يف بالناس ظنه
ليس الذكاء من الناس حظ أن يعتقد كان كذلك فهو معاملتهم، يف أخياًرا ليسوا الناس
معانيه يتم أن عىل حريص إذن فهو املعاني، فهم يف إليهم يطمنئ أن من يمكنه بحيث
أو يسمعونه الذين من عبث ألي يتعرض ال حتى والعرض البحث ويستقيص بنفسه،
أو ثالثة أو بيتني يف يعرضه أن تمام أبو يستطيع الذي املعنى كان هنا ومن يقرءونه.
العرشة تبلغ التي األبيات يف الرومي ابن فيه يطيل — تقدير أكثر عىل — خمسة أو أربعة
الناس، بعقل وثقته منه، بد ال بما تمام أبي أخذ هو قلت كما هذا ومصدر تتجاوزها، أو
أو يسمعونه الذين إىل اطمئنانه وعدم يشء، كل إىل يصل أن عىل الرومي ابن وحرص

يقرءونه.
من وأعمق أوسع كان العربي واألدب العربية باللغة تمام أبي علم إن أيًضا أقول هل
بالرسقة؛ تمام أبا اتهموا قد القدماء أن الواقع األدب؟ وهذا اللغة بهذه الرومي ابن علم
ولست استغالله، يف أرسف أنه وظنوا فيه، النظر يطيل للشعر الرواية كثري كان ألنه
أشعار يف النظر وإطالة الرواية إطالة أن فيه شك ال الذي ولكن ا؟ حقٍّ هذا أكان أدري
بينما عرصه، يف الشعراء ألفاظ أرصن من فجعلته تمام أبي لفظ يف أثرت قد القدماء
كان وإنما اللغة، يف وال الرواية، يف تمام أبي كتعمق تعمق عنه يُعَرف لم الرومي ابن
الرواية بكثرة يمتاز ال إذن فهو عارصوه، الذين الشعراء من غريه كحظ هذا من حظه
شعره يكون وأن شعره، يف هذا أثر يظهر أن غريبًا فليس تمام، وأبو البحرتي امتاز كما

للهجرة. الثالث القرن يف نعرفه الذي الشعر أسهل من

130



وشعره الرومي ابن

وشعره نادرة، فيه والرصانة الجزالة كانت ربما بل متني، غري الرومي ابن لفظ
إحداهما ناحيتني: من النثر إىل قريب الشعر، إىل منه النثر إىل أقرب الناحية هذه يف
— نعرفه فالذي يؤديها، أن يريد التي املعاني أداء يف واإلجادة والبسط التفصيل تعمده
إىل حاجة يف ليسوا الشعراء أن — اختالفها عىل اللغات يف بل وحدها العربية اللغة يف ال
اإليجاز عىل اعتمد ربما الشعري الجمال وأن الشديد، التفصيل إىل حاجة يف وال اإلطناب،
من فهو والتطويل والبسط التفصيل أما يقولون، كما الدالة» «اللمحة أو التفصيل دون
شعر فسد ربما — واإلطالة التفصيل جهة — الجهة هذه يف مزاياه، ومن النثر خصائص
إىل وال اإلطالة هذه كل إىل يحتاج ال لكم قلت كما الشعر ألن اليشء؛ بعض الرومي ابن
يف يعتذر أن واضطره نفسه، الرومي ابن أملَّ والذي القدماء، أملَّ الذي التفصيل هذا

اإلطالة. من قصائده بعض
فقل القصص يف احتمله إذا وهو الغنائية، املعاني يف اإلطالة هذا يحتمل ال الشعر

غريه. يف يحتمله أن
يف السهولة هذه فهي النثر من الرومي ابن شعر تقرب التي األخرى الناحية وأما
ولكنه أحيانًا، يريد ما ذلك من يبلغ الرومي فابن اللفظي، التجويد عن واإلعراض اللفظ
فسرتون الرومي البن قصيدة تقرءوا أن ويكفي األحيان، من كثري يف اإلجادة هذه يريد ال
الرومي، ابن شعر يف الدائمة العلة يشبه شيئًا فيها سرتون ولكنكم عارضة، متانة فيها

االبتذال. حد يبلغ يكاد حتى جميًعا الناس أذهان من يقرب الذي اللفظ هذا وهو

الرومي ابن خصائصشعر

ألفتكم أن أريد عام، بوجه تمام وأبي الرومي ابن شعر بني الرسيعة املقارنة هذه بعد
فيها تظهر والتي عامة، العربي الشعر من الرومي ابن شعر تميز التي الخصائص إىل
يف نغلو أال أيًضا علينا الحق من يكون فقد اليونانية، ثقافة وآثار اليونانية طبيعته آثار
بل فيه، اليونانية الوراثة إىل أو اليوناني جنسه طبيعة إىل الرومي ابن خصائص إضافة
الوراثة إىل عاد إن الرومي، ابن شعر يف اليوناني التأثري أن نالحظ أن الحق من يكون قد

اإلسالمية. اليونانية الثقافة إىل يعود نفسه الوقت يف فهو
تدلنا نصوص هناك وليست ال؟ أم اليونانية يحسن الرومي ابن أكان نعرف لسنا

مبارشة. اليونانية باآلداب يتصل أن من تمكنه معرفة اللغة هذه يعرف كان أنه عىل
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ناحية من وفاريس ناحية، من يوناني ولكنه خالًصا، يونانيٍّا ليس الرومي وابن
تؤثر التي الخاصة فالطبيعة وإذن فارسية، فأمه يونانيٍّا جده أو أبوه كان فإذا أخرى،
هي إنما الخالصة، الفارسية الطبيعة وال الخالصة، اليونانية الطبيعة هي ليست فيه
فيما الثقافة وهذه ثقافته، هي الشعرية وملكته عقله كون الذي وإنما املختلطة، الطبيعة
يف وكانت والعربية، األجنبية الثقافات من املسلمون عرفه بما ا جدٍّ متأثرة كانت يظهر
ولغتها، بالعربية العلم من به بأس ال حظ عىل فهو إسالمية عربية ثقافة نفسه الوقت
يعرفه كان مما عظيم وحظ وأحكامه، اإلسالمي الدين من به بأس ال حظ عىل وهو

اإلسالمية. غري اليونان علوم من املثقف الرجل
أضيفه مما أكثر اليونانية اإلسالمية الثقافة إىل الرومي ابن عقل تكوين أضيف وأنا
هذه كون الذي هو الوراثة تلك إىل الثقافة اجتماع أن املحقق ومن اليونانية، وراثته إىل

الرومي. ابن شعر يف نجدها التي الخاصة الطبيعة
من فيه يفكر فيما وتفكريه الطبيعة، إىل ونظرته األشياء إىل الرومي ابن نظرة
ابن شعر يف إال واملعارصين، املتقدمني الشعراء عند املألوف يخالف هذا كل املعاني،

لكم. قلت كما الرومي
حاد وكان بالقريب، ليس بعيًدا خياله وكان ا، جدٍّ الخيال قوي كان الرومي ابن
واضًحا، تأثًرا به تأثر املعاني من بمعنى ألم إذا فكان الشعور، قوي وكان ا، جدٍّ الحس
نقف أن الشعر، يف خصائصه أو الرومي، ابن خاصية لنا يصور ما أحسن كان وربما
الذين ومن عارصوه الذين من يمتاز كان أنه لنرى شعره من يشء عند قصرية وقفة

تقدموه.

الرومي وابن تمام أبي عىل عيب ما

أبي إىل ه ُوجِّ النقد من نوع إىل ألفتكم أن أريد الشعر، هذا من يشء عند أقف أن قبل
ليس صفات األشياء إىل يضيف كان تمام أبا أن هو ذلك الرومي؛ ابن إىل ه ُوجِّ كما تمام
فهو يشخص، كان أنه تمام أبي عىل مثًال ينكرون فهم إليها، تضاف أن املعقول من
شيئًا الدهر يجعل وكان عريًضا، طويًال الدهر يجعل وكان أخدعني، للدهر يجعل كان
إىل يتحدث كما إليها يتحدث كان األشخاص، ر تُصوَّ كما املعاني هذه يصور وكان يُرَكب،
األشخاص إىل إال يضاف ال ما األوصاف من إليها ويضيف الحية، والكائنات األشخاص
حني وزعموا به، أخذه يف اآلمدي وغري اآلمدي وأرسف تمام أبي إىل ه ُوجِّ النقد هذا أيًضا،
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ُوِجد مما ا جدٍّ أقل ولكن املتقدمني عند ُوِجد االستعارة من النوع هذا أن تمام أبا نقدوا
تمام. أبي عند

عند يوجد مما ا جدٍّ أكثر الرومي ابن عند يوجد — عيبًا كان إن — العيب هذا
من ا جدٍّ أطول املعاني عند الرومي ابن وقوف أن وهو قدمته، الذي للسبب تمام أبي
عند الرومي ابن وقوف فطول كذلك، األمر كان ومتى املعاني، هذه عند تمام أبي وقوف
كان مما أكثر بها ويعبث فيها يترصف فهو فيها، النظر يطيل أن إىل يضطره املعاني
وأن أخدعني للدهر يجعل أن استطاع قد تمام أبو كان وإذا معانيه، يف يترصف تمام أبو
قد الرومي فابن ذلك، من أكثر هو ما فعل قد الرومي ابن فإن وعريًضا، طويًال يجعله
الذي املتحدث موقف منه األشخاص هذه ووقف أشخاص، أنها عىل املعاني هذه تصور
تجري أال شأنها من وحركة حياة معانيه يف أجرى فهو الخصومة، معه ويطيل يخاصمه
وتقايض، تفكر عقوًال املعاني هذه جعل بل بذلك يكتِف لم ثم الحية، الكائنات يف إال
املنطق، أصول عىل وتناقش تفكر وجعلها الناس من أشخاًصا معانيه جعل قد إذن فهو
مرسًحا أو ملعبًا الحياة وجعل الناس، من أشخاص كأنها معانيه جعل قد إذن وهو
النحو هذا القصة. أبطال أو األشخاص هي املعاني هذه وجعل التمثيل، مسارح من
أن شأنه من ليس فيما التفكري وإجراء املعاني، معالجة من النحو وهذا التفكري من
نتائج من نتيجة أنها عىل تدل التي األشياء من الحوار وهذا التفكري هذا وإطالة يفكر،
أنشأت التي الطبيعة هذه وهي الرومي، وابن تمام أبي عند اليونانية والثقافة الطبيعة
تصوره كما نفسه الغنائي الشعر تتصور أن تستطع لم والتي اليونان، عند التمثيل فن
أن إىل اضطرت وإنما املتباينة، وامليول املختلفة اآلراء عن التعبري مجرد أنه عىل العرب
إنشاد واحد غري يتكلف وأن تمثيًال، نفسه غناؤها يكون أن إىل واضطررت الحركة، تثبت
شاعر بإنشاده يستقل األمر أول يف يكن لم اليونان، عند الغنائي فالشعر الغنائي، الشعر

واملوقعني. باملغنني ويستعني آخر، شاعر ذلك يف يشاركه كان وإنما واحد،
الفرد بني ا جدٍّ الظاهرة املغايرة إيجاد من أو التعديد، من أو الكثرة من النوع هذا
الرومي ابن يميز الذي هو التفكري من النوع هذا العواطف، ويحس باملعاني يتأثر الذي

عارصوهما. أو تقدموهما الذين الشعراء من تمام وأبا
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الشطرنجي عتاب يف قصيدته

صاحبه بها يعاتب التي القصيدة هذه إىل تنظروا أن النوع هذا تفهموا أن ألجل ويكفي
يكوِّن وكيف القصيدة، هذه يبدأ كيف إليه انظروا الشطرنجي، القاسم أبا وصديقه
إليهم يتحدث األشخاص من جماعة صاحبه عند استكشفها التي السيئة الخصال من

إليه: ويتحدثون

ص��ف��اءِ؟ م��ن ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا أي��ن ال��ل��ق��اءِ؟ ذاك رب��ع أي��ن أخ��ي ي��ا
اإلخ��اءِ؟ ال��ص��ح��ي��ح ال��م��خ��ل��ص أن��ك ي��ح��ك��ي ك��ان ش��اه��د م��ص��داق أي��ن
ب��ال��ذك��اءِ ل��ه ش��اه��د م��ا غ��ي��ر إال ف��ع��ل��ك رأي��ت م��ا ش��اه��د
ال��ل��ق��اءِ ب��ح��س��ن ب��ره��ة ُغ��طِّ��يَ��ت ه��ن��وات ح��اج��ت��ي م��ن��ك ك��ش��ف��ت

الرومي، ابن سيشخصها التي وهي صاحبه، عند حاجته كشفتها التي الهنوات هذه
وبينهن بينه وسيكون إليهن وسيتحدث النساء، ثوب عليهن يسبغ جماعة منها وسيتخذ
ذلك يف له تتسع تكن لم ولكنها التمثييل، كالحوار لكان له العربية اللغة اتسعت لو حوار
وجوابًا سؤاًال وبينهن بينه يحدث أَْن أي: وقلن»؛ «قلت، يقول أن إالَّ يسعه فلم العرص،

وقلت»: «قلن،

ب��األص��دق��اءِ ال��ظ��ن��ون أس��يء ـ��ِن ـْ ال��ظ��ن�� س��ي��ئ أك��ن ول��م ت��رك��ت��ن��ي

األول الشطر يف مفرًدا اللفظ هذا تكرار وإىل و«الظنون» «الظن» إىل أوًال انظروا
أو األلفاظ، يكرر كان حني كالبحرتي موسيقى لنا يحدث فهو الثاني، الشطر يف وجمًعا

كقوله: الثاني الشطر يف تأتي التي للقافية األول الشطر يف يرشح

ص��ن��ي��ُع��ه��ا س��يء ح��س��ن��اء إل��ى ص��ب��وت ورب��م��ا ص��ن��ي��ًع��ا ت��ح��س��ن ل��م وح��س��ن��اء

الرومي: ابن يقول

ح��س��ن��اء ح��ش��ا ف��ي ش��وه��اء رب ش��ن��ًع��ا ب��ع��ي��ن��ي ب��دت ل��م��ا ق��ل��ت
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من يكن ولم بأصدقائه، ظنه أساء له ظهرت التي الخصال هذه رأى ملا إنه يقول
الخصلة توجد ربما إذ الحسناء؛ املرأة ظل يف السيئة املرأة توجد ربما وقال: ذلك، شأنه

الحسنة: الخصال ظل يف السيئة

ال��غ��ط��اءِ ذاك ت��ح��ت ف��ث��وي��ت��ن س��ت��ًرا ع��ن��ك��ن ه��ت��ك��ت م��ا ل��ي��ت��ن��ي

الخصال. هذه إىل الحديث إىل انتقل ثم نفسه، إىل يتحدث كان السابق البيت يف
يتحدث وكأنه «ذاك» قوله وهو البيت هذا يف اإلهمال من يشء إىل ألفتكم أن وأحب
ولكني شائع، مألوف فإنه خطأ هذا إن أقول ولست الجميع إىل يتحدث ولكنه مفرد، إىل
الرومي: ابن شعر يف جدٍّا كثريًا اإلهمال هذا وستجدون الذوق، يف إهماًال فيه إن أقول

ق��ت��م��اءِ ش��ب��ه��ة ظ��ل��م��اء ع��ن��ك ت��ج��ل��ت م��ا ان��ك��ش��اف��ن��ا ل��وال ق��ل��ن:

يف تغشتك التي املظلمة الشبهة هذه عنك تجلت ما لك ظهرنا أننا لوال يقول:
القاسم. أبي صاحبك

ال��ظ��ل��م��اءِ غ��واش��َي ك��اش��ف��ات ك��اس��ف��ات م��ن ب��ك��ن أع��ج��ب ق��ل��ت
م��س��ت��ض��اءِ ك��اس��ف رب أن ح��ِب ب��ال��ص��ا ال��خ��ب��ر م��ع أف��دت��نَّ��ن��ي ق��د

(نوع مستضاء كاسف (جناس)، كاشفات كاسفات بالبديع: الرومي ابن يلم هنا
املطابقة): من

ع��م��ي��اءِ ع��ل��ى ي��زل ل��م أن��ه ي��ت��م��ن��ى ب��م��ه��ت��ٍد أع��ج��ب ق��ل��ن:
اإلرزاءِ م��ن ف��أوس��ع��ت��ن��ا ـ��ك ـْ ع��ن�� ب��ن��ا ف��زال��ت ش��ب��ه��ة ف��ي ك��ن��ت
ال��ط��خ��ي��اءِ ال��ع��م��اي��ة ت��ح��ت ـ��رِة ال��ح��ي��ـ ع��ل��ى ت��ك��ون أن وت��م��ن��ي��ت

تظل أن تتمنى ولكنك مهتٍد، أنك عجيب فتقول: إليه، تتحدث التي هي الخصال
الشبهة! عنك نكشف أننا مع حائًرا،

ب��اه��ت��داءِ وح��ي��رة ض��الًال َد وْد م��ن م��ث��ل��ي ل��ي��س ت��ال��ل��ه ق��ل��ت
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األن��ب��اءِ ب��اس��ت��ف��اض��ة ب��دًال ص��دي��ق��ي س��ت��ر وددت أن��ي غ��ي��ر
ه��واءِ ل��ق��ل��ب ال��ه��وى وخ��لِّ ـ��ِق ـْ ال��ح��ق�� ع��ل��ى ف��ع��رِّج ه��وى ه��ذا ق��ل��ن

البيت: هذا يف كثري الهوى أن تالحظون أظنكم

األدواءِ ك��ام��ن ال��ده��ر أن��ه ل��خ��لٍّ ت��ود أن ال��ح��ق ف��ي ل��ي��س
ك��ال��بُ��ع��داءِ ف��أن��ت وإال ـ��َن ـْ ع��ن��ه��ن�� ت��ن��ق��ر أن ال��ح��ق م��ن ب��ل
ال��ش��ف��اءِ ق��ب��ل ال��ش��ف��اء ألسُّ ءِ ال��دا ذي داء ع��ن ال��ط��ب��ي��ب ب��ح��ث إنَّ
ع��وج��اءِ خ��لَّ��ٍة ك��لَّ ب��ه��م��ا ف��ق��وِّْم وال��ع��ت��اب ال��ك��ش��ف دون��ك
ب��ال��ه��ن��اءِ ن��ق��اب��ه ف��ت��ت��ب��ع ي��وًم��ا ال��ُع��رُّ ل��ك ب��دا م��ا وإذا
األح��ي��اءِ ل��دى ب��م��س��ت��ع��ذب ُت ال��م��و وم��ا م��وت��ك��ن ذاك ف��ي ق��ل��ت
ال��م��راءِ ف��ي ت��زد ف��ال ب��ح��ق َن ك��ا إذا ب��ال��ك��ري��ه ال��م��وت م��ا ق��ل��ن

وقد صاحبه من الخصال هذه وبني الرومي ابن بني الحوار هذا إىل ترون فأنتم
صحيح مخلص أنه من له يظهر كان وما العرشة، حسن من مرسوًرا به مغرًما كان
فاستكشف يواته، ولم يسعفه فلم أخيه إىل فيها فتقدم حاجة له عرضت ثم اإلخالص،
صاحبه عن فتش ألنه فأسف؛ قبيحة، شنيعة العيوب هذه له وبدت حسنًا، كله ليس أنه
بنفسها نطقت الخصال هذه ولكن العيوب، هذه تظهر لم لو وود عيوبه، له فبدت
يف نجده الذي هو النحو وهذا الصديق، حقيقة وعرفناك الشبهة، عنك أزلنا قد وقالت:

«إيروبيد». أو «سوفوكليس» أو «إسكيلوس» عند اليونانية التمثيلية القصص
كيف فانظروا عتاب يف القاسم أبي وصاحبه صديقه إىل الرومي ابن يتحدث ثم

التفصيل: يف ويرشف يفصل وإنما اإليجاز، إىل يطمنئ وال املعاني، يستقيص

ال��ب��خ��الءِ ك��س��ائ��ر ح��ظٍّ��ا ـ��ي��ك س��ع��ـ م��ن ل��ي ت��ه��ب ل��م ه��ب��ك أخ��ي ي��ا
ع��ن��اء؟! م��ن راح��ة ل��ل��ن��ف��س ف��ي��ه ج��م��ي��ل رد م��ن��ك ك��ان أف��ال
ك��ال��ع��ش��واءِ؟! ي��ظ��ل ح��ت��ى ـ��وة ال��ع��ش��ـ إي��ط��اؤه ال��ص��دي��ق أج��زاء
وال��ش��ف��ع��اءِ ال��ص��ح��اب دون ـ��ي��َك س��ع��ـ ع��ل��ى ات��ك��اًال س��ع��ي��ه ت��ارًك��ا
ال��س��ق��اءِ ف��ي م��ا ه��راق ح��ت��ى ـ��ِي��ل ـْ ُخ��ي�� ب��م��ا ال��س��راب غ��ره ك��ال��ذي

136



وشعره الرومي ابن

أن ترد لم وهبك طلبت، ما إىل تجيبني أن ترد لم هبك لصاحبه: يقول أن أراد
حسنًا جوابًا تجيب أن ينبغي كان أما فيها، السعي كلفتك التي الحاجة هذه إىل تسعى
تفصيًال، هنا فصلته وقد يقوله أن يريد كان الذي املعنى هو هذا إليه؟ أطمنئ أن أستطيع
إىل يطمنئ ال الرومي ابن ولكن أنا، قلت مما أكثر يوجزه أن املجيد الكاتب ويستطيع

ذلك: بعد يقول ثم به، ظفر إذ ويتمه املعنى يستكمل أن يف سامع أو قارئ ذكاء

ال��رج��اءِ م��ت��ن ق��ط��ع��ت ل��ده��ري ُه أرج��و ك��ن��ت ال��ذي ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
ل��ل��رخ��اءِ وت��ارة ط��وًرا َدِة ل��ل��ش��ْد ي��ع��دك م��ن ح��اج��ات ب��ك��ُر
اإلع��ف��اءِ ع��ل��ى نُ��ه��ي��ة ذي ع��ن��د ع��ذر ل��م��ث��ل��ك وم��ا ع��ن��ه��ا ن��م��ت
األع��داءِ م��ع ل��ي ل��ت��ن��م��رت ع��وانً��ا أخ��رى س��أل��ت ل��و ق��س��ًم��ا
ال��ج��زاءِ س��وء ُوِق��ي��ت غ��روًرا َي إي��ا غ��رورك م��ن أج��ازي��ك ال

عذوبة عنده، وقفنا بيت آخر إىل أخي» «يا أول من األبيات، هذه يف أن تالحظون
الرضا بني يشء هو الصحيح، بمعناه العتاب فيه نالحظ الحديث يف ورفًقا اللفظ يف
ولكنه الهجاء من قريب يشء هو الرضا، ثوب صاحبه يلبسه سخط هو بل خط، والسُّ

هجاء. ليس
عىل ولكنه صاحبه عىل شديد فهو لها، حد ال إجادة الفن هذا يجيد الرومي وابن
فهو صاحبه، من ينبغي ما الشدة من يبلغ لم أنه يحس وهو بالحديث، رفيق هذه شدته

يقول: سمعتم ما كل قال أن بعد

ب��اإلغ��ض��اءِ ع��ل��ي��ك ل��ب��خ��ل َك ذا وم��ا ال��ح��دي��ث ص��دق��ك أرى ب��ل
األق��ذاءِ ع��ل��ى أج��ف��ان��ه��ا غ��ض ع��ي��ن��ي ح��ق م��ن ول��ي��س ع��ي��ن��ي أن��ت

يف بدأ والذي صاحبه، عىل سيلقيه الذي القايس الدرس هذا عن إذن يعتذر فهو
حني: منذ إلقائه

ال��ع��ل��ي��اءِ ذُرى ال��ف��ت��ى ي��ح��ل ـ��ِر األم��ـ م��ن أت��ي��ت م��ا ب��أم��ث��ال م��ا
ال��ث��ن��اءِ ج��م��ي��ل ي��ش��ت��ري وال ِس ال��ن��ا ف��ي ال��م��ح��ام��د ي��ك��س��ب وال ال
ووف��اءِ س��م��اح��ة م��ن ب��ه ـ��َت أن��ـ ال��ذي ب��ال��م��ح��ل ح��ل م��ن ل��ي��س
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ال��غ��ن��اءِ ب��ذل ذاك ب��ع��د وأب��ى س��م��ًح��ا ل��ألخ��الء ال��وع��د ب��ذل
اإلب��اءِ ك��ل اإلث��م��ار وي��أب��ى ـ��ِن ل��ل��ع��ي��ـ ي��ورق ك��ال��خ��الف ف��غ��دا

إىل اللينة، والخصومة الرقيق والعتاب السهل الحديث من ينتقل كيف إليه انظروا
الذي إن لصاحبه: يقول أن إىل يصل حتى والتقريع، التأنيب يف الشدة وهذه العنف هذا
أتيت، مثلما األمر من يأتي أن ينبغي ال للناس، املحامد يكسب وأن العال، يبلغ أن يريد
يورق الصفصاف كأنه يفي ال ثم يعد السماحة، يف مرتبة بلغ من يفعل هكذا وليس

فيقول: بالنفاق صاحبه يصف أن يتحرج ال ثم يخدعها، حتى للعني

ج��ف��اءِ دف��ي��ُن م��خ��ب��وره ت��ح��ت ب��ب��ش��ر م��ن��ك ال��ص��دي��ق ي��رض��ى ل��ي��س

آمله، حتى وغاىل الشدة يف واشتط صاحبه، عىل اشتد أنه الرومي ابن يحس وهنا
الخشن الحديث هذا عن صاحبه ويرصف يرق، أن إىل مضطر وهو حفيظته، وهاج

صاحبه: يصف فهو واللطف، التملق من نوع إىل العتاب من يخرج فهو الثقيل،

وال��ده��اءِ وال��ح��ج��ا وال��ظ��رف ـ��َق��ة ـْ وال��رق�� ال��دم��اث��ة أخ��ا ي��ا أخ��ي ي��ا

العنيف، التقريع هذا بعد البيت هذا يف ورتبها جمعها التي الصفات هذه إىل انظروا
هذه كل فيه يجمع البيت بهذا فيأتي التوبيخ، هذا حدة من يخفف أن إىل مضطر هو
ل يُفصِّ بل الصفات بهذه يكتفي ال ثم البارد، بالدش أشبه هنا وهي الحسنة، الصفات

فيقول:

وح��اءِ ف��ي ض��رب��ة خ��م��س��ي��ن خ��ل��ف غ��ي��ب ه��ي ال��ت��ي ال��ض��رب��ة أت��رى
إب��ط��اءِ وال ف��ت��رة ذي غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر ن��اف��ذ ال��رأي ث��اق��ب
ح��دب��اءِ آل��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى َن ف��ي��ظ��ل��و س��ب��ع��ة وي��الق��ي��ك
إل��واءِ أيَّ��م��ا ب��ال��ص��ن��ادي��د وت��ل��وي أوح��ديٍّ��ا ال��ج��م��ي��ع ت��ه��زم
اس��ت��ع��الءِ ش��دة ف��ت��زداد ـ��ِن ال��ف��رازي��ـ ب��ع��د ال��رخ��اخ وت��ح��ط
ب��ال��ب��أس��اءِ ال��الع��ب��ي��ن أخ��ذُك ع��ق��ل��ي وح��يَّ��ر ه��ال��ن��ي رب��م��ا
اإلرب��اءِ ف��ي رض��اك وأدن��ى ـ��ِع وال��ُرب��ـ ب��ال��ن��ص��ف ه��ن��اك ورض��اه��م

138



وشعره الرومي ابن

وال��ض��ع��ف��اءِ ب��األق��وي��اء ُف��َك وإع��ص��ا م��ن��ك ال��ده��اة واح��ت��راس
ال��ه��ب��اءِ ُم��س��ت��س��رِّ م��ن أخ��ف��ى ُه��ن ال��ل��وات��ي ال��ل��ط��اف ت��داب��ي��رك ع��ن
اإلف��ش��اءِ ع��ق��وب��ة أدب��ت��ه م��ح��ب ض��م��ي��ر ف��ي ��ر ال��سِّ م��ن ب��ل

إن يقول أن يريد فهو الرومي، ابن تشبيهات أجمل من فهو البيت هذا إىل انظروا
أفىش الذي املحب ضمري يف الرس كأنه دقيق، خفي نبوغ الشطرنج لعب يف صاحبه نبوغ

اإلفشاء: هذا عىل فعوقب مرة؛ ه رسَّ

األرج��اءِ دوائ��ر ح��روبً��ا ِم ال��ق��و ع��ل��ى تُ��دي��ر ال��ذي ف��إخ��ال
اإلرداءِ وش��ي��ك��ة م��ن��اي��ا ـ��رَن ف��ال��ق��ـ ال��ق��رَن اف��ت��راس��ك وأظ��ن
ب��دم��اءِ ع��ل��ل��ت��ه��ا أرض ـ��م��ر األح��ـ األدم رق��ع��ة أن وأرى
ال��ل��ع��ب��اءِ ب��أن��ف��س ل��ك��ن ـ��رن��ِج ب��ال��ش��ط��ـ ت��ل��ع��ب ل��س��ت ال��ن��اس غ��ل��ط
ال��ن��س��اءِ غ��ي��ر ال��رج��ال إن ـ��ع��ُب ي��ل��ـ م��ن وغ��ي��رك ج��ديُّ��ه��ا أن��ت
األع��ض��اءِ ف��ي ال��غ��ذاء دب��ي��ب م��ن أخ��ف��ى ال��ق��وم ف��ي ي��دب م��ك��ر ل��ك
ال��ب��غ��ض��اءِ م��ن غ��اي��ة إل��ى ـ��ِن م��س��ت��ه��ام��ي��ـ ف��ي ال��م��الل دب��ي��ب أو

القضاء»: مسري «أو جيًدا البيت هذا إىل انظروا

ب��ال��ت��واءِ ي��ري��ده م��ن إل��ى ـ��ِب ال��غ��ي��ـ ُظ��ل��م ف��ي ال��ق��ض��اء م��س��ي��ر أو
ْس��ح��م��اءِ ��ة ل��مَّ ف��ي م��س��ت��ج��ي��ر ش��ب��اب ل��ي��ل ت��ح��ت ال��ش��ي��ب س��رى أو
ش��م��ط��اءِ رث��ة ل��ون ف��اك��ت��س��ت إل��ي��ه��ا وم��ن��ه��ا ل��ه��ا ف��ي��ه��ا َدبَّ
ال��ن��ك��راءِ ب��ال��ق��ت��ل��ة ط��بٍّ��ا ـ��ع��ة ال��رق��ـ م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ال��ش��اه ت��ق��ت��ل
ال��رس��الءِ ع��ل��ى ُم��ق��ب��ل وال ـ��ِت ال��دِّس��ـ ف��ي ب��ع��ي��ن��ك ن��اظ��ر م��ا غ��ي��ر
ذك��اءِ م��ن ُم��ص��وَّر ب��ق��ل��ب ـ��ِر ال��ظ��ه��ـ م��س��ت��دب��ر وأن��ت ت��راه��ا ب��ل
ال��ه��ي��ج��اءِ ف��وارس ي��ردي وه��و ي��ولِّ��ي ق��رنً��ا س��واك رأي��ن��ا م��ا
األق��ف��اءِ؟! ف��ي ال��ع��ي��ون ت��ك��وُن ه��ل ف��ق��ال��وا ِري��ع��وا رأوك ق��وم ُربَّ
وراءِ م��ن ب��ه��ا ي��رى ع��ي��ٌن ـ��رض ال��م��ع��ـ ل��ل��م��ط��رق ال��ذك��ي وال��ف��ؤاد
ال��ُق��راءِ ك��أح��ف��ظ ج��م��ي��ًع��ا ـ��ِه ف��ت��ؤدي��ـ ظ��اه��ًرا ال��دس��ت ت��ق��رأ
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اآلراء ج��ائ��ر ج��ار إذا َك ذا س��وى ف��ي��م��ا ال��ص��واب ��ى وتُ��ل��قَّ

الرومي ابن ولكن الشطرنج، لعب يف العربية اللغة يف قيل ما أجمل من األبيات هذه
الشطرنج لعب يف برباعته يتملقه أن وال صاحبه، يمدح أن يريد يكن لم شك غري من
عن يخفف أن إىل ذريعة والثناء الوصف هذا يتخذ هو وإنما ماهر، بارع إنه حيث من
إليه األشياء بأحب فيصفه يتملقه وأن يرتضاه أن يريد فهو التقريع، هذا حدة صاحبه
ثم الشطرنج، لعب يف مهارته وهو وراحة، رًضا الرجل هذا فيه يجد الذي وباليشء
الذي الذكاء بهذا ويصفه النادر، وبالذكاء بالذكاء صاحبه فيصف الرومي، ابن يميض
الثروة، عىل يتهالك وال السلطان، عىل يتهالك ال بأنه الخلق يف استقامة الرباعة إىل يجمع
أيًضا هذا أجل ومن واألمراء، املرتفني وصحبة امللوك صحبة أعرضعن هذا أجل من وهو
السهلة الحياة يرضون الذين الناس هؤالء حياة يؤثر وهو وربحها، التجارة عن ابتعد
عىل هذا يؤثر العقلية، واللذة امليسور، الرتف مع اليد ضيق من فيها بما ولكن اللينة،

أرضاه. أنه يوقن حتى هذا يف ويميض والجاه، الثروة
بنفسه يعجب أن عىل صاحبه حمل بأن أراد ما ذلك من الرومي ابن بلغ فإذا
عاد والتعنيف، التقريع ذلك صاحبه نيس وإذا أراد، ما ذلك من بلغ إذا وفلسفته، وخلقه
مجتمعة عنها حدثتك التي األشياء هذه كل أترى وسأله: وعاتبه والسهولة اللني بغاية
الحاجة هذه وراء تسعى وأن وصداقتي، مودتي تفهم أن ذلك بعد عليك يعرس ثم فيك،
وعنف أخرى مرة اشتد مأربه العتاب هذا من بلغ إذا حتى فيها؟! السعي كلفتك التي
أبو هو القايض هذا قاضيًا، يلتمس بل التقريع، وهذا العنف بهذا يكتِف ولم صاحبه،
يمكن وال رأيه، فيها يميض أن إليه ويطلب القضية عليه فيعرض القاسم، أبي أخو بكر
عاد ذلك فعل فإذا القايض، أمام صورة أشنع صاحبه فيصور عدًال. إال فيها يكون أن
هذه تنتهي ثم عتابًا، يريد إنما هجاء، يرد لم أنه له وأكد حلو، لفظ بأرق فاستعطفه إليه
التخلص: هذا بعد منها بقي ما تسمعوا أن بأًسا أرى ولست الحد، هذا عند القصيدة

وش��ق��اءِ ث��روة م��ن خ��ي��ر ح��ة ال��را م��ع��ه��ا بُ��ل��غ��ة أن ف��ت��رى
بُ��غ��اءِ اب��ن ص��ح��ب��ة ت��أَب ل��م ذاك ول��وال ف��ي��ه��ا خ��الج ال رؤي��ة
ال��غ��ل��ب��اءِ ال��خ��الف��ة ورك��ن ـ��ِش ـْ وال��ج��ي�� ال��س��ي��ف وص��اح��ب م��وس��ى وه��و
ال��ش��راءِ ف��ي ك��يِّ��ًس��ا ال��ب��ي��ع راب��ح ه��ن��ي��ئً��ا ع��ي��ًش��ا واش��ت��ري��ت ب��ع��ت��ه
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واألم��راءِ ال��م��ت��رف��ي��ن م��ن ٍب م��ص��ح��و ك��ل ع��ن رغ��ب��ت وق��دي��ًم��ا
ج��داءِ م��ن م��راس��ه��ا ف��ي وم��ا ـ��ح ال��رب��ـ ال��ج��م��ة ال��ت��ج��ارة ورف��ض��ت
ال��ُه��ذاءِ وط��ول ف��خ��ل��ي��ت��ه��م ـ��ِح ال��رب��ـ ج��ه��ة م��ن ال��ع��اذل��ون وه��ذى
��اءِ ص��مَّ س��م��ي��ع��ة ب��أذن ـ��ُم ـْ ال��ص��م�� ع��زائ��م��ك ع��ن��ه��م أع��رض��ت
ال��ن��ص��ح��اءِ م��ن أن��ه ي��رى ـ��ٍش ـْ غ��ش�� أخ��ي ل��ق��ول ت��ك��ت��رث ل��م ح��ي��ن
ع��وراءِ م��ش��ورة ب��ع��ي��نَ��ْي ـ��ظ��ر ت��ن��ـ ل��م ال��رأي ذي رأي ص��ح وإذا
ك��دراءِ ع��ي��ش��ة ُخ��ب��ث دون��ه��ا ب��ف��ض��ول ع��ي��ش��ة ط��ي��ب ت��ب��ع ل��م
ال��ح��ي��اءِ واط��راح وال��خ��وُف ـ��َل��ة ـْ وال��ذِّل�� وال��م��ه��ان��ُة ال��ن��ف��س ت��ع��ُب
األغ��ب��ي��اء ف��ط��ن��ة ع��ن��ه ق��ص��رت ب��ح��ظ ف��ُف��زت ال��ن��ه��ى أط��ع��ت ب��ل
ورواءِ ح��ي��ا ف��ي واألم��ُن ـ��َف��ة ـْ وال��ع��ف�� وال��ص��ي��ان��ة ال��ن��ف��س راح��ُة
واإلع��ط��اءِ األخ��ذ ف��ي ح��ك��ي��ًم��ا ـ��ت وأع��ط��ي��ـ أخ��ذت ب��ال��ذي ع��ال��ًم��ا
ال��ب��ص��راءِ أع��ي��ن ف��ات م��ث��ل��ه ش��يء ي��ف��وت��ك ال ال��ع��ق��ل ج��ه��ب��ذ
ال��رُّواءِ ��ب��ي��ح ال��صَّ وال��زائ��ف ـ��ل��ِس األط��ـ ال��وض��ح ع��ن م��س��ت��ن��زل غ��ي��ر
اك��ت��ف��اءِ ب��ع��د ال��ل��ب��ي��ب اج��ت��ه��اد م��ا م��ه��ًال ب��ال��ك��دح ل��ل��م��ش��ي��ر ق��ائ��ًال
األش��ق��ي��اءِ م��رك��ب ال��ح��رص إن��م��ا ل��ش��ق��يٍّ م��رك��بً��ا ال��ح��رص ق��رَّب
ال��ع��ف��اءِ ذي��ل ال��م��ت��ع��ب��ات وع��ل��ى ه��ن��ي��ئً��ا ي��أت��ي ب��ال��ك��ف��اف م��رح��بً��ا
ل��ل��ف��ن��اءِ ُم��ش��م��ر ل��ع��ي��ش ـ��ِع ال��ج��م��ـ ف��ي يُ��ش��م��ر الم��رئ ض��ل��ة
ان��ق��ض��اءِ ف��ي دائ��ٌب وال��ع��م��ر رِث ل��ل��وا ال��ق��ن��اط��ي��ر ي��ك��ن��ُز دائ��بً��ا
ب��ق��اءِ ك��ن��َز ال��ك��ن��وز ل��ربِّ ن��ْت ك��ا ل��و ال��ق��ن��اط��ي��ر ك��ث��رة ح��بَّ��ذا
األَُس��راءِ م��ن أن��ه ج��اه��ًال أس��ي��ًرا األس��ي��ُر ي��رح��م ي��ع��ت��دي
��رَّاءِ ال��سَّ إل��ى وال ج��ه��ًال ئ��ُر ال��ب��ا ال��ح��ائ��ُر ي��ذه��ب ال��ل��ه إل��ى ال
ال��ج��وزاءِ م��دى ع��ل��ى م��ن��ه ه��و ي��دي��ه ف��ي ك��ل��ه ال��ح��ظ ي��ح��س��ب
ال��ن��ع��م��اءِ ع��اج��ل ذاق وم��ا ـ��ٌظ ـْ ح��ظ�� ل��ه ال��ن��ع��ي��م آج��ل ف��ي ل��ي��س
ال��س��ع��داءِ م��ن أن��ه ي��رى َن ك��ا وإن ال��ش��ق��يُّ ال��خ��ائ��ب ذل��ك
غ��ل��واءِ ب��ال ع��ي��ن��ه ن��ظ��رت ج��ل��يٍّ ورأي إرب��ة ذي ح��س��ب
ال��ح��وب��اءِ م��س��ك��ة وإح��راز ِض وال��ع��ر وال��ج��وارح ال��دي��ن ص��ّح��ة
ال��ث��راءِ ف��ض��ول م��ن ال��ن��اُس ي��ج��م��ع م��م��ا ال��خ��ي��ر ل��ع��ارف خ��ي��ٌر ت��ل��ك
األه��واءِ ب��ت��اب��ع��ي ول��ي��س��وا ٌق ��ا ع��شَّ اإلص��ال��ة ذوي م��ن ول��ه��ا
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ب��ال��ه��ن��اءِ ع��ائ��ش ع��ي��ش إن��م��ا ع��ي��ش ��ص ال��م��ن��غَّ ل��ل��م��ك��ث��ر ل��ي��س
ع��وص��اءِ خ��ط��ة م��ك��ن��ون ع��ن��ه ي��خ��ف��ى ل��ي��س ال��ذي ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
األن��ح��اءِ غ��ام��ض م��ن وس��واه ج��ل��يٍّ��ا ذك��رت م��ا ك��ل أت��رى
ب��ال��غ��الءِ م��ث��ل��ه ع��ز رب��م��ا ص��دي��ق أن��ي ع��ل��ي��ك ي��خ��ف��ى ث��م
ق��م��راءِ ل��ي��ل��ة ف��ي ب��ص��ي��ًرا ـ��ت ت��ع��اش��ي��ـ ل��ك��ن اإلل��ه ل��ع��م��ر ال
غ��راءِ ض��ح��وة ف��ي ن��ه��اًرا ـ��ِق ـْ ال��ح��ق�� ع��ن أع��م��ى غ��ي��ر ت��ع��ام��ي��ت ب��ل
ل��ل��ؤم��اءِ ال��ك��رام ح��ق��وق َز اب��ت��ْز ال��ذي ال��زم��ان م��ع ل��ي ظ��ال��ًم��ا
األع��ب��اءِ ف��ادح م��ن ع��بء وه��ي ف��أض��ح��ت ع��ل��ي��ك ح��اج��ت��ي ث��ُق��ل��ت
ال��ل��ق��اءِ دون ل��دي��ك ح��ظ��ي ك��ان ول��ك��ن خ��ف��ي��ف م��ح��م��ل ول��ه��ا
األش��ي��اءِ ت��اف��ه م��ن ش��ي��ئً��ا ـ��س��ك ن��ف��ـ ف��ي ب��ك ح��رم��ت��ي م��ق��دار ك��ان
ال��وط��اءِ ذم��ي��م ل��ك��ن��ه ـ��َظ��ه��ِر ـْ ال��ظ�� وط��يء وال��ت��وان��ي ف��ت��وان��ي��ت
اإلرج��اءِ إل��ى ح��اج��ت��ي ف��ي م��ل��ت ل��ك��ن ال��ت��ش��ي��ع ي��رى م��م��ن ك��ن��ت
ال��ت��واءِ ط��وال ب��ع��د ع��ذرت ـ��نَ��ك ـْ ول��ك��ن�� س��ع��ي��ت ل��ق��د ول��ع��م��ري
ري��اءِ م��ن ش��ع��ب��ة ال��س��ع��ي ف��ي ـ��رَك ف��ت��ع��ذي��ـ ال��ري��اء ع��ن ف��ت��ن��زَّه
وم��ض��اءِ ن��يَّ��ة ذو إال ج��اِت ال��ح��ا ط��ل��ب ف��ي ع��ل��ي��ك يُ��ج��دي ل��ي��س
ال��ق��ض��اءِ ل��ك��فِّ ف��أس��ل��م��ت��ه��ا ـ��ك ب��ح��ق��وي��ـ ف��الذت ح��اج��ت��ي ُظ��ِل��م��ت
واآلب��اءِ األم��ه��ات م��ن ِس ل��ل��ن��ا أح��وُط اإلل��ه وق��ض��اءُ
ال��خ��ف��اءِ ش��دي��د ب��اط��نً��ا م��رًض��ا م��ري��ًض��ا أض��ح��ى ال��ي��ق��ي��ن أن غ��ي��ر
ام��ت��راءِ ش��وب وف��ي��ه إال ق��ن ي��و أن��ه ي��رى ام��رأ وج��دُت م��ا
ال��س��م��اءِ م��ل��ي��ك إل��ى إال غ��ُب ال��را رغ��ب م��ا ال��ي��ق��ي��ن ي��ص��ح ل��و
األن��ب��ي��اءِ م��رات��ب ع��ل��ي��ا ت��ل��ك ا ج��دٍّ ه��ات��ي��ك ب��ل��وُغ وع��س��ي��ٌر
ال��خ��ل��ط��اءِ م��ن وح��ش��ًة زادن��ي ب��خ��ًس��ا ف��أظ��ه��رت م��س��ت��وح��ًش��ا ك��ن��ت
ب��داءِ ص��دري أص��ب��ت ول��ك��ن ِم ب��ال��ل��و ع��ّض��ي��ك ع��ل��يَّ وع��زي��ز
ك��ال��دواءِ إن��ه ال��ن��ف��ث ع��ل��ى ُه ف��اع��ذر خ��لِّ��ك ص��در أدوي��ت أن��ت
ال��ل��وم��اءِ م��وض��ع ك��ن��ه ف��ي م��اء ال��ل��و وض��ع الئ��ًم��ا ت��ل��وم��نَّ ال
األح��ش��اءِ ف��ي ق��دح��ت ��ا ف��ع��مَّ ل��ي ع��ذ م��ن أص��اب��ت��ك ل��ف��ح��ٌة ت��ك��ن إن
األدب��اءِ ف��ي ال��ق��ري��ن ب��ان��ق��ط��اع إل��ي��ه ال��م��ش��ار ب��ك��ر أب��ا ي��ا
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ال��ظ��رف��اءِ ح��اك��م زل��ت وم��ا ـ��ِق ـْ ب��ال��ح��ق�� ف��اق��ِض ح��اك��ًم��ا ج��ع��ل��ن��اك ق��د
ال��ع��داءِ أه��ل ال��ع��داء رك��وب ع��ن وت��ن��ه��ى ل��ل��ُم��ح��ق ال��ح��ق ت��أخ��ذ
وغ��ب��اءِ ج��ه��ال��ة م��ن وال ـ��َك ف��ي��ـ ج��ن��ف م��ن ال��خ��ص��م��ان يُ��ؤتَ��ى ل��ي��س
ارت��ض��اءِ؟ ب��ع��ي��ن ح��اج��ت��ي ف��ي س��ِم ال��ق��ا أب��و اخ��وك أت��ى م��ا ت��رى ه��ل
األداءِ ب��وش��ك ل��ي ف��ط��ال��ب��ه ـ��ه��ا ي��ل��وي��ـ أص��ب��ح ع��ل��ي��ه ح��ق��وق ل��ي
ال��ب��ي��ض��اءِ ة ال��م��ودَّ غ��ي��ر ـ��ض��اء ب��ي��ـ ي��ًدا ع��ل��ي��ه ل��ي أع��ت��د ل��س��ُت
ال��دع��اءِ أُول��ى أج��اب ل��م��ه��مٍّ دع��اه ل��و أٌخ أن��ن��ي أو ت��ل��ك
ب��ال��س��واءِ ن��ف��س��ه ذات م��ن ـ��ذل ي��ب��ـ م��ا م��ث��ل ص��دي��ق��ه ي��ت��ق��اض��ى
ال��ف��داءِ ع��زي��ز ي��ا أف��دي��ك س��ِم ال��ق��ا أب��ا ي��ا ع��ائ��ذًا وأن��ادي��ك
األك��ف��اء ت��ع��اتُ��ُب وج��م��ي��ل ع��ت��اب م��ن لُ��ب��ان��ة ق��ض��ي��ن��ا ق��د
اإلع��ف��اءِ واس��ع ��ف��ح ال��صَّ ح��اض��ر ف��إن��ي وال��ع��ت��اب ال��ع��ت��ب وم��ع
��ح��ن��اءِ ال��شَّ ذي غ��ي��ر وال��ص��در ـ��ِل��ك ـْ خ��ل�� م��ن ك��ان ك��ال��ذي ال��ودُّ ول��ك
ك��ال��ف��ض��اءِ ف��إن��ه��ا ات��س��اًع��ا ـ��َك ف��ي��ـ ق��اف��ي��ت��ي م��ث��ل ال��ع��ذر ول��ك
ان��ت��ه��اءِ ب��غ��ي��ر م��دة ل��ه��ا ِد ال��م��ْد أل��ف ف��إن��ه��ا ��ل وت��أمَّ
ال��ُف��ه��م��اءِ أول ع��دي��ك ـ��تُ��ك ـْ ف��ع��ات��ب�� ال��ل��س��ان أط��ل��ق وال��ذي
ال��ه��ج��اءِ ب��اس��م ال��ع��ت��اب ت��دع��و ـ��ت��َك ع��ات��ب��ـ ح��ي��ن غ��ل��ط��ة م��ن��ك أخ��ف ل��م
األص��ف��ي��اءِ ص��ف��وة غ��ي��ر ص��اح��بً��ا ع��ت��اب��ي أس��وم ال ال��م��رء وأن��ا
ال��ج��ه��الءِ م��الم��ُة وج��ه��ل ـ��ِم وال��ع��ل��ـ ال��ح��ل��م وذا م��ن��ه��م ال��ح��ج��ا ذا
ع��ي��اءِ داء ع��الج ي��ت��ع��اط��ى ل��ط��ب��ي��ٌب ج��اه��ًال الم م��ن إنَّ
ق��واءِ خ��الء م��ن��زل ع��ل��ى ِم ب��ال��لَّ��و ي��رب��ع ي��ظ��ل م��م��ن ل��س��ُت

كثري وله الرومي، ابن قصائد أواسط من هي التي القصيدة، هذه أن ترون فأنتم
ابن عن واضحة فكرة تعطينا مفصًال، درًسا معكم لدرستها الوقت اتسع لو منها، خري

الرومي.
بفنون فيها ألم فقد بيت ومائة وعرشين تسعة تتجاوز تكاد ال القصيدة هذه أن مع
نقول أن نستطيع ا حدٍّ بعتابه بالغ وهو واصف، وهو محاور، وهو مادح فهو مختلفة،
من قليلة غري بطائفة ملم هذا عىل وهو يهجو، ال إنه يقول نفسه ولكنه الهجاء، إنه
هو وإنما إرساًال، يرسلها وأال قصيدته يرتب أن حريص هذا عىل وهو الشعرية، الفنون
أن تستطيعون ال تقرءونها حينما فأنتم دقيًقا، منطقيٍّا ترتيبًا قصيدته يرتب تمام كأبي
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معه تنتقلوا أن إىل مضطرون وأنتم هو، رتبها كما تقرءونها إنما جزء، عىل جزءًا تقدموا
آخر. فصل إىل القصيدة فصول من فصل إىل فصل ومن معنى، إىل معنى من

يقسم — كالنثر فصوًال شعرهم جعلوا الذين الشعراء أخص من الرومي وابن
حيث ومن آخر، فصل إىل ينتقل ثم ويتمه، فيستقصيه الفصل يبدأ فصول إىل قصيدته

تمام. أبي شعر يف منه شعره يف أظهر فهذا يطيل إنه
لنا تصور الرومي ابن فنون من لكثري جمعها عىل ترون كما القصيدة هذه إذن

واملعاني. األشياء عىل والحركة الحياة إسباغه وهي بها، يمتاز التي الخاصة
ولكن أؤديه، أن أود كنت ما ألداء تكفي ال ساعات أو ساعة ألن األسف أشد آسف
مضطهًدا، العصور طول ظل الرومي ابن فإن شيئًا؛ ليس الوقت ضيق من تخرسونه ما
درس ما أكثر فيه وفكر درس ألنه مكافأة؛ أحسن صربه عن كوفئ العرص هذا جاء فلما
عرصنا، تالئم دراسة ودرس العالء، وأبا املتنبي إال أستثني أكاد ال الشعراء، من غريه

واملازني. العقاد األستاذان خاص بنوع درسه

الرومي وابن العقاد

اآلن، إىل الرومي ابن عن ُكِتب ما أحسن شك غري من هو كتابًا عنه فكتب العقاد أما
فوز نفسه هذا ولكن بالشعر، ُعِنَي مما أكثر بالشاعر عني العقاد األستاذ كان وإن
وأنا تُدَرس، أن يجب التي اإلنسانية الشخصيات أحسن من الرومي ابن فشخصية كبري؛
يف أقول ال الرومي بابن يُعنَوا أن يجب فالباحثون أقول؛ ما أعني اإلنسانية أقول حني
عنايته عىل — كتابه يف العقاد فاألستاذ النفس؛ وعلم والفلسفة األدب يف بل وحده األدب
له. حد ال إحسانًا املعارصين األدباء إىل وأحسن الرومي، ابن إىل أحسن قد — بالشاعر

الرومي وابن املازني

من أنها أشهد عناية الهشيم» «حصاد كتابه يف الرومي ابن عن مقاالته يف املازني وُعِني
كتبها، التي الفصول هذه من أمتع وال أروع شيئًا قرأت أني أعرف فال العنايات، أقوى
يقف كالعقاد ولكنه العقاد، من الرومي ابن بشعر استشهاًدا أكثر يكون قد واملازني
أنهما والظاهر الفني، والتحليل الجمال عند يقف مما أكثر الرومي ابن شخصية عند

الشعراء. بشخصيات ا خاصٍّ كلًفا يكلفان
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وسيلة الشاعر اتخذت وربما بالشعراء، عنايتي من أكثر بالشعر ُعِنيت فربما أنا أما
واملازني العقاد مع أدرس أن والظروف األوقات يل تتيح أن أرجو ولذلك الشعر؛ فهم إىل
من بلغا قد أنهما فأظن شخصه، ناحية من ال وفنه، شعره ناحية من ولكن الرومي، ابن

أريد. ما فوق ذلك
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السادة: أيها
شعراء عن لنتحدث — التعبري هذا صح إن — الشعبيني الشعراء حديث اليوم ندع
فالشاعر امللوك؛ شعراء عن لنتحدث السوقة شعراء اليوم فسندع شئتم إن أو القصور،
كان بل العبايس، القرص أمراء من أمريًا كان أنه من أقل ليس اليوم عنه سأحدثكم الذي
ابن بيعة ألن الرأي؛ هذا أرى ال أنا كنت وإن عباسيٍّا، خليفة الناس من كثري رأي يف

آخر. بيشء منها بالثورة أشبه كانت وإنما شاملة، تكن ولم تتم، لم املعتز

املعتز ابن نسب

العظيم، العبايس القرص هذا أمراء من هو املعتز بن هللا عبد فشاعرنا يشء من يكن ومهما
وجده خليفة، كان املعتز فأبوه اإلسالميني؛ الخلفاء كبار من لجماعة مبارشة ساللة وهو

املطلب. بن العباس إىل السلسلة هذه وتنتهي الرشيد، ثم املعتصم ثم املتوكل

فيه وأثرها املعتز ابن بيئة

البيئة هذه هو يعنيني الذي وإنما النسب، يف املعتز ابن مكانة هو يعنيني الذي وليس
هذه ا، جدٍّ بعيد أثر الفني تكوينه يف لها كان والتي املعتز ابن فيها نشأ التي الخاصة
مفصًال، واسًعا درًسا درسناها إذا أننا وأظن اليشء، بعض تُدَرس أن خليقة البيئة
شعره ونقرأ عليه، ونعطف الشاعر نحب أننا وهو به، نظفر أن قل يشء إىل فسننتهي
عندما ندرسهم الذين الشعراء من شاعر بهما يظفر أن قل والصداقة املودة من يشء مع

وبينهم. بيننا العهد يبعد
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كانت حياته ولكن املتوكل، جده ظل يف ُولِد الخلفاء، ساللة من املعتز ابن كان
السعادة هذه من مزاًجا كانت انتهت، أن إىل أولها منذ والشقاء السعادة من غريبًا مزاًجا
الشقاء، ألوان فيها يُجنَّبون التي الناعمة املرتفة حياتهم يف امللوك أبناء بها يظفر التي
عن اإلنسان تصد التي املؤملة السيئة الظروف وهذه الخطوب لهذه فيها يتعرضون وال
أنها وعىل مشقتها عىل ألنها بل فحسب، متعبة شاقة ألنها ال الفني، اإلنتاج وعن الفن
الشاعر ألم كان وربما فيها، ويفكر عندها يقف أن الرجل من تستحق ال ثقيلة متعبة
الحرمان هذا أن عن بل فحسب، محروم أنه عن ال ناشئًا يده ذات وضيق فقره من

اإلنتاج. عن ويصده الفن، جمال عن فيرصفه يشغله
اآلالم هذه رش من وتقيه املصاعب هذه رش من تعصمه بيئته كانت املعتز فابن
صعوبة، وال مشقة اإلنسان فيها يلقى ال ناعمة مطردة سهلة تكن لم ولكنها السخيفة،

بالعنف. وُخِتمت بالعنف، بُِدئت وإنما
يف يتقدم يكد لم إذن فهو يوًما، بأربعني املتوكل جده يُقتَل أن قبل املعتز ابن ُولِد

عظيم. رش ابتداء املتوكل قتل كان وقد جده، دم ُسِفك حتى الحياة
وبعد املتوكل، أبناء ونكب أهله، فتفرق النكبة، هذه من شديًدا عناء القرص لقي وقد
تويل عند وكان هللا عبد أبو املعتز هو األمر هذا توىل الذي وكان األمر، إليهم عاد مشقة
الثامنة يف كان إنه بعضهم ويقول عمره، من العرشين يتجاوز ال حدثًا شابٍّا الخالفة
شكًال، وأحسنهم وجًها العباسيني الخلفاء أجمل من كان إنه ويقول عمره، من عرشة
لها، وابتساًما الحياة عن رًضا وأشدهم للهو أحبهم ومن طبًعا، وأصفاهم خلًقا وأرقهم
صديق له وكان كلها، ولهًوا كلها رسوًرا والخطوب الفتن عنه تسكن حني أيامه وكانت
يقال كاملعتز، الخلق حلو كاملعتز وضيئًا كاملعتز الشمائل حلو تقريبًا سنه يف الرتك من

بغا. بن يونس له
يف النعمة وأطمعته الحياة له سهلت قد قريش فتيان من فتى مرًحا، الخليفة وكان
املعتز مع كنت قال: املفضل بن العباس حدث بالصيد، شغوًفا كان إنه ويقال اللذات،
وصيف، منظرة بقرب ونحن معه، بغا بن ويونس وأنا املوكب، عن فانقطع الصيد يف
فشكا واللفظ، األدب مليح ظريف نظيف وأعرفه، يعرفني ديراني وفيه دير هناك وكان
يخلو ال الروح خفيف أعرفه ديراني الدير هذا يف املؤمنني، أمري يا فقلت: العطش املعتز
عن وسألني بارًدا، ماء لنا فأخرج فجئناه، نعم. قال: إليه؟ نميل أن أفرتى بارد، ماء من
له: فقلت الجنة. حور من مفلتان بل فقال: الجند، أبناء من فتيان فقلت: ويونس املعتز
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أتأكلون الديراني: يل فقال املعتز. فضحك ديني، يف اآلن هو فقال: دينك. يف ليس هذا
أكل. أطيب فأكلنا نظيًفا، وإداًما وخبًزا شطريات فأخرج نعم؛ قلت: شيئًا؟

من — وبينه بينك فيما — له قل يل: وقال املعتز، فاستظرفه إنسان بأظرف وجاءنا
املعتز فضحك وتمًرا. كالهما فقال: له. فقلت يفارقك؟ ال هذين من معك يكون أن تحب
يف وهللا االختيار فقال: تختار. أن من بد ال للديراني: فقلت الدير حائط عىل مال حتى
له فقال الديراني، فارتاع املوكب ولحقهما هذين، بني يميز عقًال هللا خلق وما دمار، هذا
فمزحنا صديق. هنا ها وملن موىل ثم ملن فإني فيه، كنا عما تنقطع ال بحياتي املعتز:
هو؟ وما قال: رشط. عىل إال أقبلها ما وهللا فقال: درهم. ألف بخمسمائة أمر ثم ساعة،
يبَق فلم فيه. جئناه ليوم فاتعدنا لك ذلك قال: أراد. من مع دعوتي املؤمنني أمري يجيب
املعتز ووصله يخدموننا، النصارى بأوالد وجاءنا إليه، احتاج ما كله للموكب وأقام غاية،

عنده. ويقيم يعتاده يزل ولم سنية، صلة يومئذ
ولو مجيًدا، وشاعًرا شاعًرا فكان خالًصا، فنيٍّا ذوًقا نفسه املعتز ألهمت الحياة هذه
يُعنَى وكان أيامه، تطل فلم أعجل ولكنه نابغة، شاعًرا كابنه لكان عمره يف له ُمدَّ قد
حياته تالئم التي أو والدعابة، املجون وتالئم القرص، تالئم التي الفنون بهذه الشعر من
إذا وكان الشعر، من يصنع فيما يغنوه أن واملغنيات املغنني من يطلب وكان الخاصة،
قال إذا وكان الشعر، من يصنع الندماء، وطرب طرب غناءه املغنني من وطلب بيتًا قال
وليلتهم يومهم أو يومهم وأنفقوا الندماء، وطرب طرب غناءه املغنني من وطلب بيتًا
حياة كانت فقد يدم، لم النعيم وهذا تطل، لم الحياة هذه ولكن ويرشبون، يسمعون
فيه كان ما كل القديم الفاريس القرص من ورثت وكأنها التعقيد، شديدة العبايس القرص

له. حد وكيد وعبث اضطراب من
الخليفة وكان الجيش رؤساء من األتراك وغري األتراك بني موزًعا القرص كان
ومكر الكائدين لكيد عرضة كله هذا أثناء يف وهو وهؤالء، أولئك يصانع أن إىل مضطرٍّا
له وتنكرت أحواله، ساءت حتى أربعة أو ثالثة أعوام املعتز عىل تمِض ولم املاكرين،
لرؤساء يكيد كان أيًضا هو أنه نعرتف أن الحق ومن الجند، هذا رؤساء له وكاد جنوده،
من انتهت والخلفاء األمراء أخالق أن نالحظ أن أيًضا الحق ومن منهم، خوًفا الجند هذا
وحياتهم وإخوتهم، بآبائهم يمكرون الخلفاء كان فقد قبل، من نعرفه لم حد إىل الفساد
وأخذ الخالفة، عن وأنزله املستعني السابق بالخليفة غدر قد فاملعتز مكر، يف مكر كلها
آمنًا واسط يف يقيم أن منه وقبل وماله، وأهله نفسه عىل وأمنه نفسه فيه خلع عهًدا منه
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ما بمثل املعتز عىل الدهر دار فقد قتلة، رش قتله من إليه أرسل أن يلبث ولم مطمئنٍّا،
انتهاء حتى العباسيني الخلفاء باقي عىل ثم قبل، من املتوكل وعىل املستعني، عىل به دار

دولتهم.
أموال، القرص خزائن يف تكن ولم أرزاقهم، املعتز إىل يطلبون يوم ذات الجند أقبل
حتى يفاوضونه وأخذوا يعتذر، وهو يلحون زالوا وما الطلب، يف وألحوا هو فاعتذر
فدخلوا اإلعانة، هذه عن أمه وعجزت تعينه، أن أمه إىل فطلب ألًفا، خمسني إىل انتهوا
صحن يف الشمس تحت ووقفوه أخرجوه حتى فجروه اليشء، بعض معتالٍّ وكان عليه،
من تأذيًا يضعها ثم رجله يرفع كان إنه رآه: من وقال الشمس، من يتألم فأخذ الدار،

الحر.
يجلس أن فأبى خليفة، يكون أن عىل به جاءوا الواثق، بن املهتدي عمه بابن وجاءوا
يعتذر وأخذ عانقه رآه فلما سجنه، من باملعتز له فجيء الخليفة، يرى حتى الرسير عىل
عليه يلح املهتدي زال وما الخالفة، من يربأ املعتز وأخذ إليه، يدعي مما ويتحرج إليه
من حل يف أنت نعم؛ قال: بيعتك. من حل يف إذن فأنا له: قال حتى نفسه، يخلع واملعتز
ولبث سجنه إىل فردوه الجند وأخذه املعتز، عن بوجهه املهتدي أعرض فهناك بيعتي.

ُقِتل. حتى فيه
التاسعة، أو الثامنة جاوز قد املعتز بن هللا عبد يكن لم ٢٥٥ سنة املعتز ُقِتل عندما
مع ولكنه بقدر، إال يفكر أن معها الطفل يستطيع ال التي الصغرية السن هذه يف كان
وأن كله، بهذا تأثرت قد حياته أن املؤكد ومن بالهموم، اململوءة البيئة هذه يف نشأ قد ذلك
يشاهده ما مصدرهما ويأس بؤس إىل دفع ربما حزن ومن حزن من تخُل لم طبيعته
الغريب ومن العرص، هذا طول باستمرار تُسَفك كانت والتي املسفوكة، الدماء من حوله
من كثريًا أنَّ هذا يف السبب أن ويظهر كثريًا، شيئًا املعتز ابن نشأة عن نعرف نكاد ال أننا
تزال ال ألنها أو ضاعت ألنها إما إلينا؛ تصل لم وعرصه املعتز ابن عن ُوِضعت التي الكتب
محنته عن أو حياته عن مفصًال شيئًا نجد أن ننتظر وكنا الكتب، دور يف مفرقة مجهولة
أشد متحفًظا فكان املقتدر، عهد يف القسم هذا كتب الطربي ولكن الطربي، تاريخ يف
الناس وأن الرابع، القرن يف مدونة كانت املعتز ابن أخبار من كثريًا أن ويظهر التحفظ،
يف ويرسف يكرهه كان من ومنهم أحبه من فمنهم شديًدا، اختالًفا فيه يختلفون كانوا
دفاع حسنًا، دفاًعا عنه يدافع املعتز ابن عن يتحدث عندما الفرج وأبو عليه، الطعن
من يضعون والذين بالنقد، أحق هم الذين أولئك ويهاجم قدره، وجاللة بفضله مقتنع
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وطعنًا املعتز، ابن عن دفاًعا الفرج أبو يقول ما آخر إىل يشبهه، شعر لهم وليس شعره
ناقديه. عىل

تخُل لم حياته ولكن الخلفاء، قصور يف نشأ نعمة، من تخلو ال نشأة املعتز ابن نشأ
األمراء أبناء من وذل ظلم يف يعيشون كانوا الذين إىل بالقياس منعًما كان الحرمان، من

والخلفاء.
يف يكن لم كثري، ذل من تخلو ال ولكنها نعمة، فيها كانت التي العيشة هذه عاش
كانت تربيته أن والظاهر بسيطة، يسرية حاله كانت وإنما ميسوًرا، وال غنيٍّا أمره أول
املعتز البن كان فقد هذا ومع «قبيحة»، ى تُسمَّ رومية، أم وهي املعتز، أم جدته إىل
بن أحمد املؤدبني هؤالء أشهر ومن بغداد، يف عاشوا الذين العلماء خرية من مؤدبون
من كثري عنه وروى بغداد يف وحدَّث كثريًا، املؤرخون عليه يثني الذي الدمشقي سعيد

املؤرخني.

سعيد بن أحمد مؤدبه إىل شعره

ثالث الوقت ذلك يف سنه وكانت املعتز، ابن يؤدب كان أنه سعيد، بن أحمد ويحدثنا
األمري يلقى أن له أذنت حتى جدته عند سعى قد املؤرخ البالذري أن فبلغه سنة، عرشة
وجلس سعيد بن أحمد فغضب األمري، يؤدبون الذين بني يكون أن أي النهار؛ يف ساعات
فكتب البالذري، هو األمري، هذا تأديب يف آخر رجًال معه أرشكوا ألنهم محزونًا؛ بيته يف
عرشة الثالثة يف وهو للشاعر نعرفه شعر أول وهي ياقوت، رواها أبياتًا املعتز ابن إليه

عمره: من

وي��ن��ت��ع��ُل ي��ح��ف��ى م��ن يُ��ق��ص��ر ع��ن��ه��ا م��ك��رم��ة ُح��زت س��ع��ي��د ب��ن ي��ا أص��ب��ت
ُم��ش��ت��ع��ُل ف��ه��و ذه��ن��ي غ��رب وأج��ج��ت ش��ي��م��ي ه��ذب��ت ق��د ح��ك��م��ة س��رب��ل��ت��ن��ي
م��رت��ج��ُل ال��ف��خ��ر ي��وم وه��و ح��ارثً��ا أو خ��ط��اب��ت��ه ف��ي ��ا ُق��سٍّ ش��ئ��ت إن أك��ون
ال��ح��ي��ُل ب��ي ض��اق��ت م��ا ن��ع��م��ان م��ث��ل أو ف��رائ��ض��ه ف��ي ف��ك��زي��د أش��أ وإن
ع��ل��ُل ل��ه ن��ح��ويٍّ��ا ال��ك��س��ائ��ي أو ف��ط��ن أخ��ا ع��روض��يٍّ��ا ال��خ��ل��ي��ل أو
األوُل آب��ائ��ي ع��رف��ت م��ا ك��م��ث��ل م��رك��ب��ه��ا ف��ي ذه��ن��ي ب��داه��ة ت��غ��ل��ي
وال��ج��ذُل ال��ع��ي��ش م��ا ف��درى غ��م��ده م��ن أح��ٌد س��لَّ��ه م��ا ص��ارٌم ف��م��ي وف��ي
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اإلب��ُل أط��ت م��ا م��ع��ال��م��ه ت��ب��ق��ى ل��ه ن��ف��اد ال ط��وي��ل ش��ك��ر ُع��ق��ب��اك

يف فتى عىل كثري الشعر، من خلوه عىل أو الفني، الجمال من خلوه عىل الشعر هذا
بنفسه، الفتى وإعجاب الصبي، غرور يمثل حال كل عىل ولكنه عمره، من عرشة الثالثة

يرضيه. أن عىل وحرصه ألستاذه، الفتى حب ويمثل
خطيبًا يكون أن قادر أنه ويرى عمره، من عرشة الثالثة يف صبي يف رأيكم فما
الفقه يف وبارًعا ثابت، بن كزيد املرياث يف وبارًعا حلزة، بن كالحارث وشاعًرا كقس،
من يبلغ كالكسائي، النحو يف وماهًرا كالخليل، العروض يف وماهًرا حنيفة، كأبي وحيله
نفاد ال طويل شكر «عقباك بقوله: الشعر هذا يختم ثم يريد، ما السن هذه يف كله هذا
القدماء، محاكاة يتكلف كان الشاعر أن عىل يدل الذي الشطر بهذا البيت هذا ويختم له»

البيت: هذا عجز يف فيقول بتعبرياتهم، ويستعني

اإلب��ل أطَّ��ت م��ا م��ع��ال��م��ه ت��ب��ق��ى

فشيئًا، شيئًا سيظهر الذي املعتز ابن مليل مقدمة األبيات هذه يف نجد حال كل عىل
كابن نابغة لشاعر ينبغي كان مما أقرص كانت بل طويلة، تكن لم التي حياته أثناء يف

املعتز.

حياته

فهو األبيات، هذه من يظهر كما االختالف، أشد مختلفة منوعة املعتز ابن حياة كانت
وُعِني وكتابة، وشعًرا خطابة باألدب ُعِني عرصه: يف املثقفون به يُعنَى ما بكل ُعِني قد
يُعنَى بما هذا، من بأكثر ُعِني ثم النحوية، والعلل والنحو وباللغة وأحكاًما، مرياثًا بالفقه
هذا يف مرسًفا للصيد، محبٍّا لذاته، يف مرسًفا كان فقد خاص، بنوع واألمراء املرتفون به
أن استطاع حال كل عىل لكنه الرديء، ومنه الحسن منه لهو، صاحب وكان الحب،
ولم الخالفة يف يطمع فلم العملية، السياسية الحياة عن لبعده وأمنًا راحة لنفسه يضمن
فيها فرغ التي الحلوة الحياة هذه من ومكنوه وأعانوه الخلفاء عنه فريض إليها، يسَع

والجسمية. والعقلية الفنية للذته
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وغالم نرش،1 لها يقال بجارية مفتونًا وكان قلت، كما باللهو شغوًفا املعتز ابن كان
بذلك. ويعبث هذه مع يلهو بينهما، مفرقة حياته وكانت نشوان، له يقال

دخل أنه قدامة بن جعفر يتحدث الكتب، يف مفرقة الحبيبني هذين مع أخبار وله
مغضب. نشوان ألن الكآبة؛ شديد محزونًا فوجده املعتز ابن عىل مرة

ينشد وهو يستطع، فلم الغالم، هذا إلرضاء استطاع ما املعتز ابن له بذل وقد
األبيات: هذه جعفًرا

وال��غ��ض��ْب ال��ه��ج��ر ف��ي دي��َت ت��م��ا ق��د أن��ت ب��أب��ي
ال��ع��ج��ْب م��ن ي��وًم��ا دك ُص��دو ع��ل��ى واص��ط��ب��اري
أرْب م��ن ال��ع��ي��ش ف��ي ـ��ه��ك وج��ـ ف��ق��دُت إن ل��ي ل��ي��س
واح��ت��س��ْب ��ل��ح ال��صُّ ع��ل��ى َن أع��ا م��ن ال��ل��ه رح��م

ريض؛ حتى وأترضاه أداوره زلت وما نشوان، عىل ودخلت فنهضت، جعفر: قال
األبيات. بهذه الغناء عىل كله نهارنا نرشب وأخذنا املعتز، ابن عىل به فخرجت

اجتمعوا أصحابه أن زعموا لهوه. ويف حبه، ويف هذا، فنه يف رقيًقا املعتز ابن وكان
ابن وكان عذبًا، صوتها وكان ا، جدٍّ الشكل قبيحة جارية تغنيهم وكانت يوم ذات إليه
فلما مداعبتها، يف ويرسف القبيحة الجارية هذه يداعب فكان بصوتها، مفتونًا املعتز

فقال: الشوهاء؟ الجارية هذه من تحب الذي ما ندمائه: بعض له قال قامت

ف��ي��أب��اه ش��ي��ئً��ا ي��رى ل��ي��س وذا ذا إل��ى وثَّ��اب ق��ل��ب��ي
ف��ي��ه��واه ال��ُق��ب��ح وي��رح��م ي��ن��ب��غ��ي ك��م��ا ب��ال��ح��س��ن ي��ه��ي��م

لهوه معه ينتقل كان وإنما القرص، يف حياته عىل موقوًفا املعتز ابن لهو يكن لم
«عبدون» دير تذكرون وأظنكم إليها، ينتقل أن مثله يستطيع التي األماكن إىل ولذاته

األبيات: وهذه

«رشة». مرة من أكثر الصويل وسماها «نرش»، األغاني صاحب سماها 1
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ال��م��ط��ِر م��ن ه��ط��اٌل ع��ب��دون ودي��ر وال��ش��ج��ِر ال��ظ��لِّ ذات ال��م��ط��ي��رة س��ق��ى
ي��ط��ِر ل��م وال��ُع��ص��ف��ور ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي ب��ه ل��ل��ص��ب��وح ن��ب��ه��ت��ن��ي ط��ال��م��ا ي��ا
ال��س��ح��ِر ف��ي ��اري��ن ن��عَّ ال��م��دارع س��ود ص��الت��ه��م ف��ي دي��ر ره��ب��ان أص��وات
ال��ش��ع��ِر م��ن أك��ال��ي��ًال ال��رءوس ع��ل��ى ج��ع��ل��وا ق��د األوس��اط ع��ل��ى م��زنَّ��ري��ن
ح��وِر ع��ل��ى ج��ف��ن��ي��ه ي��ط��ب��ق ب��ال��س��ح��ر م��ك��ت��ح��ل ال��وج��ه م��ل��ي��ح م��ن ف��ي��ه��ُم ك��م
ب��ال��ن��ظ��ِر ال��م��ي��ع��اد وأس��ل��ف��ن��ي ط��وًع��ا ل��ه اس��ت��ق��اد ح��ت��ى ب��ال��ه��وى الح��ظ��ت��ه
ح��ذِر وم��ن خ��وف م��ن ال��خ��ط��و ي��س��ت��ع��ج��ل م��س��ت��ت��ًرا ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي وج��اءن��ي
األث��ِر ع��ل��ى أذي��ال��ي وأس��ح��ب ذالٍّ ل��ه ال��ط��ري��ق ف��ي خ��دِّي أف��رش ف��ق��م��ت
ال��ظ��ف��ِر م��ن ُق��دَّت ق��د ال��ق��الم��ة م��ث��ل ي��ف��ض��ح��ن��ا ك��اد ه��الل ض��وء والح
ال��خ��ب��ِر ع��ن ت��س��أل وال خ��ي��ًرا ف��ظ��ن أذك��ره ل��س��ت م��م��ا ك��ان م��ا وك��ان

فنه

ابن فن عن الوضوح بعض واضحة فكرة تعطيكم اآلن سمعتموها التي األبيات هذه
عىل السهل يؤثر وهو شعره، يف متعمًال وال متكلًفا ليس مطبوع فهو شعره، يف املعتز
التي املرتفة، املعاني بهذه يُعنَى وهو اللفظ، جزالة عىل استطاع ما حريص وهو الغريب،
فيه تفوق قد أنه يظهر الشعر، فنون من خاص بفن شغوف وهو وبيئته، حياته تالئم
املادية األشياء ووصف خاص، بنوع املادي والوصف الوصف، فن وهو الشعراء، عىل
التشبيه، هذا يف أبرعهم ومن تشبيًها، الشعراء أكثر من وهو هواه، تالئم التي الجميلة
يف التكلف هذا ينفق إنما فهو والغوص، والبحث التكلف من يشء شعره يف كان وإن
باحثًا متعمًقا الرومي وابن تمام كأبي ليس ولكنه االستعارة، وإجادة التشبيه إجادة
يبحث هو إنما ذلك، يف مشقة ويجد فهمها يف اإلنسان يكد التي العويصة، املعاني عن
غري ويف ويرس، سهولة يف إنسان كل يفهمها قريبة، تشبيهه ووجوه األشياء، طرائف عن

عناء. وال مشقة
املعتز ابن كان الذي الفن عن واضحة فكرة تعطينا التي األبيات هذه إىل وانظروا

آخر: يشء أي عىل اعتماده من أكثر النظر عىل يعتمد والذي يحبه،
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ان��ت��ش��اُر ل��ل��ن��ور ف��ي��ه ش��ه��ًرا آذار ح��ب��ذا
ال��ن��ه��اُر وي��م��ت��د ءَ ج��ا إذا ال��ل��ي��ل ي��ن��ق��ص
واح��م��راُر واص��ف��رار اخ��ض��رار األرض وع��ل��ى
وب��ه��اُر وورد ـ��ن ون��س��ري��ـ آس ن��ق��ش��ه

خاصة عناية به ُعِني الذي الفن ولكن الشعر، من مختلفة فنونًا املعتز ابن طرق
واملجون واللهو ووصفها، الخمر ذكر من بالوصف يتصل ما هو حقيقيٍّا جهًدا فيه وأنفق
رثاء، وله هجاء وله الخلفاء، من جماعة به مَدح مْدح املعتز فالبن ذلك ومع والدعابة،
يف رثاء وله وهب، وآل الطاهريني مدح بل الخلفاء عىل ورثاءه مدحه يقرص لم وهو

وأولئك. هؤالء

الحميد عبد وبني بينه التعليمي الشعر

املعتز، ابن بها ُعِني التي الفنون هذه عن إليكم أتحدث أن أستطيع وال أريد ال ولكني
أبان إال فيه يشبهه يكن ولم خاصة، عناية به ُعِني نوع عىل قصرية وقفة أقف وإنما
والذي Poesie Didactique التعليمي الشعر هو الفن هذا … الالحقي الحميد عبد بن
النظم هذا أورثنا حتى الزمن ميض عىل تحول والذي التعليم، مذهب الشعراء فيه يذهب
وتُدرَّس تُحَفظ كانت التي املنظومات من وغريها مالك ابن ألفية يف نراه الذي التعليمي

قريب. وقت إىل األزهر يف
الفقه، يف ونظم ودمنة كليلة نظم فقد الفن، بهذا ُعِني من أول هو أبان أن يظهر
املعتز ابن أما وكثرة،2 قلة يختلف يشء النظم هذا من وبقي الحب، يف حمدان ابنه ونظم
بها ُعِني التي األشياء بهذه وال بالحب وال بالفقه يُعَن لم ولكنه «أبان» طريقة سلك فقد
نجدهما كتابان منها لنا وبقي أخرى، أشياء يف نظم وإنما كالزهد، أيًضا العتاهية أبو
هذه أن يرون واألدباء النقاد وبعض — املعتضد الخليفة تاريخ يف أحدهما ديوانه: يف
حياة ينظم أن املعتز ابن قصد وإنما — القصيص الشعر فنون من مظهر املنظومة
الخليفة هذا بها قام التي الكربى واألعمال العامة، حياته يف املعتضد سرية أو املعتضد،

للصويل. األوراق كتاب يف النظم هذا من بقي ما تجدون 2
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والنثر الشعر حديث من

األول الكتاب أما الصبوح، ذم يف وهو أقرب، الدعابة إىل فهو الثاني كتابه أما العظيم،
يبتدئ: املتون، من كغريه فهو

وال��س��ل��ط��اِن وال��ق��درة ال��ع��ز ذي ال��رح��م��ِن ال��م��ل��ك اإلل��ه ب��اس��م
ن��ع��م��اِئ��ِه م��ن وال��ح��م��د أح��م��ده آالِئ��ِه ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د
وال��ب��ي��انَ��ا ال��ح��ج��ة وأظ��ه��ر ف��ك��انَ��ا ي��ك��ن ل��م خ��ل��ًق��ا أب��دع

بني من وينتهي النبي، عن العباس بنو ورث بما ويفتخر النبي عىل يصيل ثم
فأهمها مالحظات هناك كانت وإذا الخليفة، أعمال فيذكر املعتضد الخليفة إىل العباس
أن اضطر املعتز ابن أن الظن وأغلب اضطرب، بل منطقيٍّا، ترتيبًا قصيدته يرتب لم أنه
يذكر وهو ذلك، بعد إليها يضيف ثم ينظم كان أو املعتضد، أيام أواخر يف إليها يضيف
والحجاز والجزيرة ومرص والشام فارس يف الفتن ألصحاب املعتضد جهاد من كان ما
وأبدعه. الوصف أجمل من الفتن هذه إزالة يف الخليفة وبالء الفتن لهذه ووصفه واليمن،

األبيات: هذه إىل انظروا

م��ش��اَع��ا ال��ورى ف��ي ن��ه��بً��ا وك��ان ض��اَع��ا ل��م��ا ال��ُم��ل��ك ب��أم��ر ق��ام
ذُب��اب��ْه ب��ه ط��ن��ت إن ي��خ��اف م��ه��اب��ْه ل��ه ل��ي��س��ت م��ذلَّ��ًال
ذل��ي��ُل ع ُم��روَّ خ��ل��ف أو م��ق��ت��وُل م��ل��ك ي��وم وك��ل
وأدن��ى ل��ل��رَّدى أدن��ى وذاك ي��ع��ن��ى ك��ي��م��ا ل��ل��ع��ق��د خ��ال��ع أو
ع��ي��ِش ك��ل ع��ل��ي��ه ن��غ��ص��وا ق��د ج��ي��ِش رأس ك��ان أم��ي��ر وك��م
وح��رُب م��ق��ت��ول��ة وأن��ف��س وغ��ص��ُب ش��غ��ب ي��وم وك��ل
ك��ات��بَ��ا أو م��ل��ك ج��ل��ي��س إم��ا راك��بَ��ا ن��ه��بً��ا راح ق��د ف��ت��ى وك��م
ش��ط��اَط��ا يُ��رُدون��ه وج��ع��ل��وا ��ي��اَط��ا ال��سِّ رأس��ه ف��ي ف��وض��ع��وا
ال��م��ح��ف��ِل ف��ي ن��ف��س��ه��ا ف��غ��ص��ب��وه��ا م��ن��زِل م��ن خ��رج��ت ف��ت��اة وك��م
ي��ق��رف��ه��ا ك��ي ال��ع��ش��ي��ق وص��دق��وا ي��ع��رف��ه��ا م��ن ع��ن��د وف��ض��ح��وه��ا
ل��ح��ي��ِت��ْه ون��ت��ف ن��واح��ه ع��ل��ى ح��ي��ل��ِت��ْه ل��ض��ع��ف ال��زوج وح��ص��ل
أح��م��َرا م��واتً��ا وال��دور ب��ال��ك��رخ ف��ع��س��ك��َرا ع��س��ك��ًرا ي��وم وك��ل
��ا وح��قَّ ل��ه��م دي��نً��ا ي��رون��ه رزَق��ا ي��وم ك��ل وي��ط��ل��ب��ون
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وال��م��خ��اف��ْه ال��رع��ب وع��وَّدوه��ا ال��خ��الف��ْه أف��ق��روا ح��ت��ى ك��ذاك
ن��ه��اَرا ب��ه��ا ال��ش��ي��اط��ي��ن ت��رى ق��ف��اَرا ل��ه��م أط��الل ف��ت��ل��ك
ب��الق��ِع ل��ه��م دار م��ن ث��م ك��م وال��ق��ط��ائ��ِع وال��ج��وس��ق ب��ال��ت��ل
ال��م��ؤم��ُر أم��ي��ره��ا ويُ��تَّ��َق��ى وت��ع��م��ُر زم��نً��ا تُ��زاُر ك��ان��ت
ح��ج��اِب��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��اس وي��ك��ث��ر أب��واِب��ه��ا ع��ل��ى ال��خ��ي��ل وت��ص��ه��ل

التزام هي واحدة قاعدة عن إال الخالص الشعر مذهب عن املعتز ابن يخرج ولم
يف ولكنه واحدة، قافية تحتمل ال النظم هذا طبيعة ألن قبله؛ من كانوا كالذين القافية
يالئم أن ويستطيع التشبيهات، ألبدع مؤثر تشبيهاته ويف األلفاظ، ألجمل مؤثر ألفاظه
ربما أخرى مزية القصيدة ولهذه املألوفة، واألشياء التاريخ بني أو والتاريخ، الشعر بني
من بها والشعور وتقديرها إكبارها عىل أقدر فيه نعيش الذي العرص هذا يف نحن كنا
قبل الدولة أمور إليه وصلت الذي الفساد يصور فهو عرصه، يف يعيشون كانوا الذين
تصويًرا هذا ويصور واالجتماعية، الفردية نواحيه جميع من الفساد ويصور املعتضد،
يف فيما وطمع األمراء بعض عليه فنفس ثروته اتسعت تاجًرا لنا يصور فهو ا، جدٍّ مؤثًرا
وديعة ألنها إليه؛ يدفعها أن منه ويطلب للسلطان ودائع عنده أن له ويزعم فيأتي يده،
هو وإنما ماًال، السلطان استودعه ما ويقسم التاجر فيأتي عنده، الحاكم أودعها قد
التاجر فيأخذ السلطان، من وديعة التاجر هذا مال يكون أن إال يأبى األمري ولكن ماله،
املوت يؤثر حتى ونهاًرا، ليًال العذاب ألوان إليه يلقون من به ويوكل ويعذبه فيحبسه
تركوه، املال من عنده عما نزل فإذا املال، من عنده ما عىل الراحة يؤثر أو الحياة عىل

األبيات: هذه إىل انظروا

ح��اِل3 ب��ح��س��ن ال��ل��ه م��ن ك��ان وم��اِل ج��وه��ر ذي وت��اج��ٍر
األث��م��اِن غ��ال��ي��ة ودائ��ع ل��ل��س��ل��ط��اِن ع��ن��دك ل��ه ق��ي��ل
ج��ل��ي��ل��ْه وال ذا م��ن ص��غ��ي��رة ل��ْه ع��ن��دَي م��ا وال��ل��ه ال ف��ق��ال:
خ��س��ارْه ذا ال��م��ال ف��ي أك��ن ول��م ال��ت��ج��ارْه ف��ي رب��ح��ت وإن��م��ا

حال.» «بأحسن الديوان: يف 3
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ال��ل��بْ��ِن ب��ث��ق��ال وأوق��دوه ال��ت��ب��ِن ب��ُدخ��ان ف��دخ��ن��وه
س��ق��ْر ف��ي ج��م��ًع��ا ال��م��ال ل��ي��ت وق��ال: وض��َج��ْر ال��ح��ي��اة م��ل إذا ح��ت��ى
ال��ع��ن��ق��ا وي��م��ش��ي ال��م��ش��ي ي��س��ت��ع��م��ل ف��أط��ل��ق��ا ط��ل��ب��وا م��ا أع��ط��اه��ُم

الرضائب دافعو يلقاه كان وما الرضائب، جامعو يثريه كان ما خاص بنوع ويصور
كانوا وعندما يؤدوها، أن عليهم الحق من يكن لم ربما رضائب أداء يف واملشقة الجهد من
وهم الرضيبة منه تُطَلب الذي الرجل لنا ويصور يؤدون، كانوا ما بأضعاف يُطاَلبون
الخليفة ويدعو يستغيث وهو ولكًما، لطًما ويعذبونه جذع، إىل أو شجرة إىل يشدونه
أن يعذبونه الذين إىل طلب األمر عليه شق إذا حتى إنسان، يجيبه وال العدل، ويدعو
وينتهي ويساومهم، فيساومونه بهؤالء له ويأتون منهم. ليقرتض املرابني له يلتمسوا
إىل ويدفعه فيأخذه يسريًا، قرًضا أو بخًسا ثمنًا إليه ويقدموا عقاره إليهم يرهن بأن األمر
األبيات: هذه إىل انظروا الحياة، وبني بينه ويخلون يرسلونه فقط وحينئذ وحينئذ هؤالء،

ج��ل��ي��ِل وم��رك��ب ه��ي��ب��ة ذي ن��ب��ي��ِل رج��ل م��ن وك��م ف��ك��م
ال��دي��واِن وإل��ى ال��ح��ب��وس إل��ى ب��األع��واِن ي��ع��ت��ل رأي��ت��ه
ف��ائ��رْه ق��در ك��م��ث��ل ورأس��ه ال��ه��اج��رْه ج��ح��ي��م ف��ي أُِق��ي��َم ح��ت��ى
األوص��اَال ي��ق��ط��ع ق��ن��ب م��ن ح��ب��اَال ي��ده ف��ي وج��ع��ل��وا
ال��داِر ف��ي ب��رادة ك��أن��ه ال��ج��داِر ع��رى ف��ي وع��ل��ق��وه
وخ��لِّ ش��ام��ت ب��ع��ي��ن ن��ص��بً��ا ال��ط��ب��ِل ص��ف��ق ق��ف��اه وص��ف��ق��وا
ن��َظ��ْر م��م��ن خ��ج��ل��ت ق��د ك��أن��ه��ا ال��ن��َق��ْر ب��ي��ن ن��ق��رت��ه ��روا وح��مَّ
ب��رف��ِس م��س��ت��خ��رج أج��اب��ه ال��ش��م��ِس س��ع��ي��ر م��ن اس��ت��غ��اث إذا
ك��م��ي��تَ��ا ب��زِّه ب��ع��د ف��ص��ار ال��زي��تَ��ا ع��ل��ي��ه س��ج��اٌن وص��ب
4 ب��دُّ أرادوا م��م��ا ي��ك��ن ول��م ال��ج��ه��ُد ع��ل��ي��ه ط��ال إذا ح��ت��ى
ع��ق��اَرا ب��ع��ت��ه��م وإال ق��رًض��ا ��اَرا ال��ت��جَّ أس��أل ل��ي ائ��ذن��وا ق��ال
إن��ع��اَم��ا م��ن��ك��م وط��وق��ون��ي أي��اَم��ا خ��م��س��ة وأج��ل��ون��ي

بد.» أراد «مما الديوان: يف 4
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م��ن��ف��ع��ْه ال��ك��الم ف��ي ي��ؤم��ل ول��م أرب��ع��ْه وج��ع��ل��وه��ا ف��ض��ي��ق��وا
ب��ع��ش��رْه واح��ًدا وأق��رض��وه ال��ف��ج��رْه ال��م��ع��يَّ��ن��ون وج��اءه
ال��ب��ي��ع��ْه ب��ي��م��ي��ن وح��لَّ��ف��وه ال��ض��ي��ع��ْه ب��ب��ي��ع ص��كٍّ��ا وك��ت��ب��وا
ال��ف��َرْج ق��رب ف��ي ي��ط��م��ع ي��ك��ن ول��م وخ��َرْج ع��ل��ي��ه م��ا ت��أدَّى ث��م
ي��ذل��ل��ونَ��ْه ك��ان��وا ك��أن��ه��م ي��س��أل��ونَ��ْه األع��وان وج��اءه
وه��ام��تَ��ْه أخ��دع��ه ��ش��وا وخ��مَّ ع��م��ام��تَ��ْه أخ��ذوا ت��ل��كَّ��ا وإن

فلما املعتضد، قبل الناس حياة كان أنه عىل ويصوره كله، هذا املعتز ابن لنا يصور
ببعضهم زال وما قتلهم، حتى ببعضهم زال وما الظاملني، بهؤالء بطش املعتضد جاء
ابن قال كما األمر أكان الظلم، عن كفهم حتى اآلخر ببعضهم ومازال سجنهم، حتى

أدري. ال املعتز؟
أن فيه شك ال مما ولكن سبقته، التي العصور من كغريه املعتضد عرص كان وربما
القصرية الفرتة هذه بعد األمل إحياء من نوًعا بل النهضة، من نوًعا كانت املعتضد خالفه

املعتضد. وعهد املتوكل عهد بني عامة املسلمون قضاها التي
طريًفا كان اآلخر الكتاب يف طرقه الذي للموضوع يعرض أن املعتز ابن أراد إذا ثم
ليست األرجوزة وهذه السابق، الكتاب يف كان مما أكثر الكتاب هذا يف منطقيٍّا وكان ا، حقٍّ
له صاحبًا أن يتخيل املعتز فابن يسري، وترتيبها قصرية ليست لكنها الطول، يف مرسفة
عىل الصبوح تؤثر ال لك وما تصطبح؟ ال لك ما له: وقال املساء يف الخمر رشب عليه أنكر
الرياض جمال فيصور جمال، من البساتني يف ما عىل يظهرك أن يستطيع فهو الغبوق؟
يف بمثله يأتي أن استطاع قد أحًدا أن أظن ال الفني، اإلبداع يف آية هو تصويًرا والبساتني
األبيات: هذه إىل انظروا الرياض، هذه تثريها التي البديعة املعاني واخرتاع تشبيهاته

ع��اَدا ث��م ال��ص��ب��وح ت��رك��ي ف��ي وزاَدا الم��ن��ي ق��د ص��اح��ٌب ل��ي
واألس��ح��اِر ال��ف��ج��ر ض��ي��اء وف��ي ب��ال��ن��ه��اِر ت��ش��رب5 أال ق��ال
ف��ص��دْح ش��ج��و ال��ط��ائ��ر وذك��ر ف��اف��ت��ض��ْح ُص��ب��ح ب��ال��ل��ي��ل وش��ى إذا

ترشب.» ال «وقال: الديوان: يف 5
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ط��ارُد ال��ظ��الم إث��ر ف��ي وال��ف��ج��ر وارُد ال��غ��روب ح��وض ف��ي وال��ن��ج��م
ال��ص��بَ��ا ري��ُح أغ��ص��ان��ه وح��رك��ت ال��ن��َدى ال��ورد ع��ل��ى ال��ل��ي��ل ون��ف��ض
ل��ح��ي��تُ��ْه ش��اب��ت األس��ود ك��ه��ام��ة ك��رتُ��ْه ال��ه��الل ف��وق ب��دت وق��د
س��ت��وِرِه م��ن أزي��ح ق��د وال��ل��ي��ل ن��وِرِه ب��ب��ع��ض ال��دار ر ف��ن��وَّ
َم��ا إذا ل��ي��ل��ه��ا ف��ي ت��ح��س��ب��ه��ا ال��ظ��الَم��ا ال��م��ج��رة وق��دَّت
م��ك��ت��ه��ْل ف��رق م��ث��ل ال��ن��ج��وم ب��ي��ن ي��ش��ت��ع��ْل ول��م��ا ال��ص��ب��ح ت��ن��ف��س
واألذه��انَ��ا ال��ع��ق��ول وط��م��س آذانَ��ا ق��د ال��ل��ي��ل ش��رب وق��ال

∗∗∗
أص��ف��َرا ب��رًدا ال��م��ن��ث��ور ون��ش��ر را ن��وَّ ك��ي��ف ال��ب��س��ت��ان ت��رى أم��ا
ال��وام��ِق اع��ت��ن��اق ال��ق��ط��ر واع��ت��ن��ق ال��ش��ق��ائ��ِق ع��ل��ى ال��ورد وض��ح��ك
ال��ط��اوِس ك��ه��ام��ة وح��زم ال��ع��روِس ك��ح��ل��ة روض��ة ف��ي
ال��ع��ق��ي��اِن ك��ق��ط��ع م��ن��ت��ظ��ًم��ا األغ��ص��اِن ذَُرى ف��ي وي��اس��م��ي��ن
ن��دي ت��رب م��ن ال��م��اء اس��ت��م��د ق��د ال��زب��رج��ِد ق��ط��ع م��ث��ل وال��س��رو
ال��وَرْق ب��ي��ض م��ص��اح��ف ك��أن��ه وف��تَ��ْق ج��ي��بً��ا ال��خ��ش��خ��اش وف��رش
س��اُق��ْه إل��ي��ن��ا ي��رم��ي أن وك��اد أوراُق��ْه ان��ت��ش��رت م��ا إذا ح��ت��ى
ن��وِر م��ن ت��ج��س��م��ت ك��أن��م��ا ال��ب��ل��وِر م��ن ك��أق��داح ص��ار
أص��ح��اِب��ِه م��ن ال��ب��ائ��س خ��ج��ل ق��د أث��واِب��ِه م��ن ع��ري��ان وب��ع��ض��ه
ال��ج��ن��ِد ب��أي��دي ال��دب��اب��ي��س م��ث��ل ال��ورِد ان��ت��ث��ار ب��ع��د ت��ب��ص��ره
ال��ب��ل��ْل ب��ع��ض م��س��ه ق��د ك��ق��ط��ن ال��ح��ل��ْل م��ن��ش��ور األب��ي��ض وال��س��وس��ن
ض��م��اِن��ِه ف��ي ال��ب��س��ت��ان ودخ��ل ب��س��ت��اِن��ِه ح��اش��ي��ت��ْي ف��ي َر ن��وَّ
ع��ن��ب��ِر م��ن ح��م��ائ��م ك��أن��ه��ا ال��ك��ب��ِر ث��م��ار ف��ي��ه ب��دت وق��د
ال��ش��م��اِس ك��ه��ام��ة ج��م��ج��م��ة اآلِس ف��وق ال��ب��ه��ار وح��ل��ق
م��خ��ت��ل��ِف زه��ر م��ن وج��وه��ر ال��ن��ص��ِف ش��ي��ب م��ث��ل ن��س��ج ح��ب��ال
ال��ه��ن��ِد دي��وك أع��راف م��ث��ل أو ال��خ��دِّ ج��م��ر م��ث��ل وج��ل��ن��ار
ب��ال��ق��ط��ِر ن��واره��ا ص��ق��ل��ت ق��د ال��غ��رِّ ك��ال��ث��ن��اي��ا واألق��ح��وان

يحسها التي اللذة وذكر وجمالها الرياض وصف من الصاحب هذا فرغ فإذا
معك، أصطبح ألن مستعد فانا خالفك، أريد ال إني املعتز ابن قال الصباح، يف الشاربون
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أنه صاحبه له فيؤكد لهونا، عىل غدونا أصبحنا إذا ثم عندي، فبت الليل كان فإذا
الصباح، يف سيأتي فهو عنده، الليل يميض أن يستطيع ال بأنه ويعتذر معه سيصطبح
النهار تقدم فإذا ولهوهم، رشابهم يف فيأخذون وأصحابه هو يرقبه املعتز ابن ويميض

اإلبطاء. هذا من خزيان صاحبنا أتى
األبيات: هذه إىل انظروا

م��س��روِر ف��رح رأس وه��ز ب��ال��ب��ك��وِر ي��وع��د م��ض��ى ث��م
س��راَع��ا وي��ح��ك��م ن��ام��وا وق��ل��ت م��رت��اَع��ا خ��ائ��ًف��ا م��ن��ه ف��ق��م��ت
ال��م��ن��اِدي ت��غ��ل��ي��ة إل��ى ح��ظٍّ��ا ال��رق��اِد م��ن ال��ع��ي��ن ل��ت��أخ��ذ
ط��ائ��َع��ا ق��ب��ُل ل��ل��ن��وم أك��ن ول��م ال��م��ض��اج��َع��ا ج��ن��وب��ن��ا ف��م��س��ح��ت
ت��ن��ط��ُق ال أوك��اره��ا ف��ي وال��ط��ي��ر م��ط��رُق وال��ظ��الم ق��م��ن��ا ث��م��ة
ح��داِدِه ف��ي ال��راه��ب ك��ح��ل��ة س��واِدِه ف��ي ال��ن��ج��م ت��ب��دى وق��د
ال��ك��ذَّاِب م��ن ��ا ح��سٍّ ن��ج��د ف��ل��م ال��ب��اِب ن��ح��و ال��س��م��ع ن��ص��غ��ي ون��ح��ن
ال��راِح ص��وت ال��ن��دم��ان وأوج��ع ال��ص��ب��اِح ح��م��رة ت��ب��دت ح��ت��ى
ال��ن��ف��وِس ع��ل��ى ال��س��ك��ر وم��ل��ك ال��رءوِس ع��ل��ى ال��ش��م��س وق��ام��ت
م��ذم��ِم ج��ن��ى ل��م��ا م��ف��ت��ض��ح ال��ت��ب��س��ِم ب��ارد ب��وج��ه ج��اء
رداِئ��ِه م��ن األه��داب وي��ن��ت��ف ح��ي��اِئ��ِه م��ن ال��دار وس��ط ي��ع��ث��ر
وح��َص��ْر ب��ع��ي ال��ق��ول واف��ت��ت��ح ب��َدْر ح��ت��ى ب��ه ال��ق��وم ف��ع��ط��ع��ط
م��الم��ي إل��ى ظ��ل��ًم��ا ت��س��رع��وا ال ك��الم��ي اس��م��ع��وا ق��وم ي��ا وق��ال
أب��وابَ��ْه ل��ه��ا ال��ق��ل��ب ي��ف��ت��ح ل��م ك��ذابَ��ْه ب��ق��ص��ة ف��ج��اءن��ا
ض��ائ��ِع ح��ظ ذات ع��روس إل��ى ال��س��اب��ِع ي��وم ال��ع��ن��ي��ن ك��ع��ذر
س��ك��رن��ا ق��د ون��ح��ن أت��ي��ت��ن��ا ش��رب��ن��ا ق��د ف��ق��ل��ت اش��رب��وا ق��ال
ي��َدا ف��ي��ه إل��ى ب��ال��ك��أس ي��رف��ع م��ن��ف��رَدا ش��أن��ه م��ن ي��زل ف��ل��م
وس��ن��اِن ن��وم��ه ف��ي غ��ارق أو ن��ش��واِن م��س��ت��ي��ق��ظ م��ن وال��ق��وم
ض��ربَ��ْه أل��ف ال��س��واس م��ن ل��ه ال��ح��ل��بَ��ْه خ��ي��ل آخ��ر ك��أن��ه
م��ف��ت��َح��ا آث��اره��ا ف��ي ي��ط��ل��ع أف��ل��َح��ا ق��د ك��أن��ه م��ج��ت��ه��ًدا
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فيقول: الفرصة هذه املعتز ابن وينتهز

يكره أجلها من التي األسباب لنا يذكر وهنا الصبوح، أحب فال أنا أما
للربد، يعرض الفجر مع الخمر فرشب الشتاء كان إذا فيقول: االصطباح،
ثياب فيحرق النار من يتطاير الرشر ولكن يستدفئوا، أن إىل محتاجون وهم
الفقه أصحاب من طارق جاء وربما وعيونهم، جلودهم أصاب وربما الشاربني،
ونجالسه، اللذة عن ونقلع الكئوس فنرفع نرشب، يرانا أن فنكره واالحتشام
كتاب يأتيهم كأن يصيبهم أن مكروًها شيئًا فلعل رصف، وإذا يطيل، ولعله
فما الصيف كان فإذا هذا، من بمأمن فهم الليل يف أما يكرهون، ما فيه
النار هذه تلهبها أبدانهم فإذا الحر، سيوف الصباح يسل حتى يصطبحون
الخارج من يأتيهم الذي الحر هذا حميًما، يرشبون هم وإذا القيظ، يبعثها
إىل حاجة يف فهم أكلوا فإن يجرعون، وقد الداخل، من يصيبهم الذي إىل
وأساء فعربدوا برءوسهم، الخمر ودارت الصداع، أخذهم يأكلوا لم وإن النوم،

األبيات: هذه إىل انظروا بعض. إىل بعضهم

ال��ع��ج��ائ��ُب أخ��ب��اره م��ن ع��ن��دَي ع��ائ��ُب ل��ل��ص��ب��وح ف��إن��ي ف��اس��م��ع
ي��س��ري ل��ي��ل ل��ج��ة ف��ي وال��ن��ج��م ال��ف��ج��ِر ع��ن��د ال��ش��رب أردت إذا
ج��م��ْد ق��د ال��ث��ن��اي��ا ع��ل��ى وري��ق��ه ي��رت��ع��ْد ب��ال��ن��س��ي��م ب��رد وك��ان
م��ج��م��ج��م��ْه ص��دره ف��ي وش��ت��م��ة وه��م��ه��م��ْه ض��ج��ره ول��ل��غ��الم
ال��ج��الِس ع��ل��ى ال��ك��أس وي��دف��ق ال��ن��ع��اِس م��ن رج��ل ب��ال ي��م��ش��ي
ق��ف��اُه ف��ي ج��اء إن ووج��ه��ه دع��اُه إذا ال��م��ول��ى وي��ل��ع��ن
وم��وتَ��ا ط��ع��ن��ة م��ج��ي��بً��ا ق��ال ص��وتَ��ا ن��دي��م م��ن أح��سَّ وإن
م��دب��ُق ب��ج��ف��ن��ه ف��ج��ف��ن��ه يُ��ع��َش��ُق س��اٍق ل��ل��ق��وم ي��ك��ن وإن
ال��م��ن��ك��س��ْر ك��ال��ص��ول��ج��ان وص��دغ��ه م��ط��ْر ق��د ف��رق ك��م��ث��ل ورأس��ه
ص��ورتِ��ْه ح��س��ن ت��ن��ظ��ر وه��ي��ئ��ة وزي��ن��ِت��ْه م��س��واك��ه ع��ن أع��ج��ل
واألع��ط��اِف ال��ث��وب ف��ي م��ح��م��ول��ة ال��ل��ح��اِف ب��ق��س��وة ف��ج��اءه��م
واألرف��اِغ األن��ف��اس م��ت��ه��م دم��اِغ ع��ل��ى ع��ض ك��أن��م��ا
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وال��س��م��وِر ب��ال��ك��ان��ون وج��ئ��ت ب��ال��س��ت��وِر6 ال��ب��رد ط��ردت ف��إن
م��س��دُف؟! وال��ظ��الم ال��غ��ب��وق ع��ل��ى يُ��ع��َرُف ل��ل��ص��ب��وح ف��ض��ل ف��أي
ال��م��ف��اص��ُل ف��ي ت��رس��ب ص��وارًم��ا ال��ش��م��ائ��ُل ري��اح��ه م��ن يُ��َح��س
ي��اس��م��ي��ِن ن��ث��ار ك��أن��ه ال��ك��ان��وِن ش��رر ن��س��ي��ت وق��د
اآلم��اِق ف��ي ق��رط��س ون��ى ف��إن األح��داِق إل��ى ال��ج��م��ر ب��ه يُ��رَم��ى
ال��ف��ه��ِد ك��ج��ل��د س��ود ن��ق��ط ذا ال��ح��م��ِد ب��ع��د ال��ن��ي��اط وت��رك
ل��ل��ث��ي��اِب ال��ن��ار ح��رق وذك��ر اك��ت��ئ��اِب ف��ي ال��م��ج��ل��س وق��ط��ع
م��ن��اخ��َال ج��ب��اب��ه��م وأص��ب��ح��ت ش��اغ��َال ش��غ��ًال ل��ل��ق��وم ي��زل ول��م
أتَ��ى ق��د وف��الن ف��الن ق��ي��ل ال��ض��َح��ى ش��م��س ارت��ف��ع��ت م��ا إذا ح��ت��ى
وج��ش��ْم ح��ي��نً��ا ال��ك��الم ل ف��ط��وَّ ي��ح��ت��ش��ْم ث��ق��ي��ًال ك��ان ورب��م��ا
ال��ل��ذي��ذُ ع��ي��ش��ن��ا ع��ن��ا وزال وال��ن��ب��ي��ذُ ال��ري��ح��ان وُرِف��ع
ك��ائ��نَ��ا ق��ب��ل ي��ُك ل��م ح��ادث م��ن آم��نَ��ا ال��ن��ه��ار ط��ول ف��ي ول��س��ت
وال��ش��راِب ال��ل��ه��و ط��ي��ب ي��ق��ط��ع ك��ت��اِب أو يُ��ك��َره خ��ب��ٍر أو
ال��ص��دوِح ال��ط��ائ��ر ق��ب��ل ال��ص��ي��ف ف��ي ال��ص��ب��وِح م��ث��ال��ب إل��ى ف��اس��م��ع
ال��م��ه��ج��ُع ول��ذ ال��ل��ي��ل وان��ح��س��ر ال��م��ض��ج��ُع وط��اب ال��ن��وم ح��ال ح��ي��ن
ش��رَع��ا واردات ال��دم��اء ع��ل��ى وق��َع��ا وك��نَّ ال��ب��ق وان��ه��زم
ال��رق��اَدا ال��ورى ع��ن وط��ي��روا األج��س��اَدا أك��ل��وا ق��د ب��ع��دم��ا م��ن
ال��ك��الِم ث��ق��ي��ل��ة أل��س��ن��ه��م ن��ي��اِم إل��ى ال��زاد ف��ق��رب
ص��لُّ ��ا س��مٍّ ت��ق��ذف وح��ي��ٌة ال��ن��م��ُل ع��ل��ي��ه دب أن ب��ع��د م��ن
ب��واَل��ْه وف��ارة وج��ع��ل ق��ت��اَل��ْه م��م��دودة وع��ق��رب
ح��ذِق��ِه ف��ي ق��دح��ت ق��د ون��ف��س��ه ح��ل��ِق��ِه ف��ي ع��ارض ول��ل��م��غ��ن��ي
ال��ح��رِّ س��ي��وف س��ل ق��د وال��ص��ب��ح ال��ف��ْج��ِر ع��ن��د ال��ش��رب أردت وإن
س��ائ��َغ��ْه ت��س��وغ ف��ال ب��ن��اره��ا ال��دام��َغ��ْه ت��ج��ي��ك ث��م ف��س��اع��ة
وال��ض��ج��اُج ال��خ��الف وي��ك��ث��ر وال��م��زاُج ال��ش��راب وي��س��خ��ن
س��م��وَم��ا زاده��م م��ن وط��ع��م��وا ح��م��ي��َم��ا ج��رع��وا ق��د م��ع��ش��ر م��ن

«بالسهور.» الديوان: يف 6
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أرواَح��ُه��ْم أق��داح��ه��م وع��ذب��ت أق��داَح��ُه��ْم أن��ف��اس��ه��م وغ��ي��م��ت
ال��م��رت��ِك م��ث��ل اآلب��اط وع��ص��ب وال��ت��ف��رِك ب��ال��ح��ك وأول��ع��وا
م��ْق��ِت ذو ل��ك��ل��ه��م ف��ك��ل��ه��م ك��ال��ق��تِّ ري��ح��ان��ه��م وص��ار
ي��َديْ��ِن ب��ال ال��ك��أس وي��أخ��ذ رج��َل��يْ��ِن ب��ال ي��م��ش��ي وب��ع��ض��ه��م
خ��داُه م��ح��رق ال��س��م��وم م��ن ع��ي��ن��اُه م��ح��م��رة وب��ع��ض��ه��م
ل��ل��ن��ْف��ِس م��ؤل��ًم��ا ج��وًع��ا ي��ح��س ال��ش��ْم��ِس ارت��ف��اع ع��ن��د وب��ع��ض��ه��م
ت��ن��ف��َس��ا ض��ع��ف��ه م��ن ي��ط��ق ول��م ت��ه��وَس��ا ب��ه م��ا أس��رَّ ف��إن
ان��ت��ف��اُع ب��م��ث��ل��ه ي��ك��ن ول��م ال��ص��داُع أص��داغ��ه ف��ي وط��اف
ش��رُرْه ي��ط��ي��ر ك��ال��ح��م��ى وص��ار وض��ج��ُرْه ح��دت��ه وك��ث��رت
وال��ت��ح��يَّ��ْه ال��ك��اس��ات وص��رف ال��وح��يَّ��ْه ب��ال��ع��رب��دة وه��م
ف��رِق��ِه م��ن ص��اح��ب ك��ل وم��ات ح��ل��ِق��ِه ف��ي م��ش��ق��ة وظ��ه��رت
ال��م��ن��اِم ع��ل��ى ج��ف��ن��ي��ه خ��ي��ط ب��ال��ط��ع��اِم ال��ش��ق��ي دع��ا وإن
ه��اربَ��ْه ف��ت��ول��ت ع��ل��ي��ه��ا ف��س��ا واج��بَ��ْه ص��الة ج��اءت وك��ل��م��ا
ت��ل��ت��ِق ل��م ب��ل��ه��وه أق��ط��اره أب��ل��ِق ب��ي��وم ال��ع��ي��ش ف��ك��در
ال��ت��ذاذَا وال��ت��ذه ف��ع��ل��ه م��ن ه��ذَا ل��ل��ش��ق��اء أدام ف��م��ن
األص��ح��اِب م��ه��وس م��ه��وًس��ا األث��واِب دن��س إال ي��ل��ِف ل��م
ف��دَم��ا إال ال��ده��ر ت��راه وال وس��ق��َم��ا وض��ن��ى س��ه��ًوا ف��ازداد
األك��ي��ِل ع��ل��ى ال��زاد ي��ن��غ��ص ط��وي��ِل وظ��ف��ر ش��رب ذا
ال��دب��اِق ك��ح��ق��ة وأذن ال��م��آِق��ي م��ب��ي��ض��ة وم��ق��ل��ة
ل��ط��ْخ أو ن��ف��ًط��ا أش��رب ك��أن��ه وس��ْخ م��ن ج��ل��د ع��ل��ي��ه وج��س��د

أقصاه: الجهد به بلغ وقد الشارب لنا فيصف املعتز ابن يميض وهكذا

ال��غ��رْق م��ن ن��ج��ا ق��د ق��اٍض ل��ح��ي��ة ع��رْق إذا إب��ط��ه ت��ح��ت ت��خ��ال
ي��ح��ت��ش��ْم ال��س��ؤال ت��رك م��ن ول��ي��س أدْم م��ن ط��وق ك��م��ث��ل وري��ق��ه
ال��ك��ن��ادِر ع��ل��ى ال��ذرق ك��أث��ر وق��اط��ِر واك��ف م��ن ص��دره ف��ي
وف��ك��روا ق��ل��ت��ه م��ا ف��ج��رب��وا أك��ث��ُر ت��رك��ت وم��ا ك��ذا ه��ذا

حني أغلو ولن أبالغ فلن أقل ومهما الصباح، يف الرشب عيوب هي العيوب هذه كل
وال الغبوق، وتحمد الصبوح تذم منها واحدة ألن ال القصيدتني، هاتني بقراءة أويص
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ألن بل التاريخية، الكتب يف سهولة يف نجدها قد تاريخية حوادث تتناول األخرى ألن
هذه أن لكم وأؤكد الشعر، هذا محاكاة عىل شعراءنا يبعث قد ما النوع هذا قراءة يف
الرباءة كل بريء أنه فيه ما فأجمل العرص، هذا يف الشعر عىل كثري بيشء تعود املحاكاة
األشياء يأخذ هو إنما غريبًا، معنى يتكلف ولم غريب، لفظ عن يبحث لم التكلف، من

جميًعا. الناس ألسنة عىل تدور التي باأللفاظ عنها فيعرب حوله، التي
أهملت فقد املعتز؛ ابن شعر من قيمتني ناحيتني عن إليكم أتحدث ولم هذا كل

السيايس. مذهبه له سياسة وصاحب العلماء من رجل هو حيث من حياته

السيايس العالم املعتز ابن

خاص، بنوع والغناء األدب يف والعلماء الثالث، القرن يف العلماء كبار من املعتز ابن كان
كان ويقرظه، األغاني صاحب عليه يعتمد الكتب، أقوى من الغناء يف املعتز ابن وكتاب
املحدثون به يُعنَى موضوع يف مناظرات العلماء وبني بينه وجرت التلحني يف مذهبه له
ليالئم التغيري بعض منه فيغري قديم لحن إىل يعمد أن واملغني للموسيقي هل وهو: اآلن
يف التغري بعض يغري أن يستطيع ال أو يستطيع املوصيل أن بمعنى وحنجرته؟ لحنه بني

والغريض. معبد ألحان
واملتقدمون مشهور، البديع يف وكتابه الشعراء، ورسقات الشعر يف املعتز ابن وكتب
خالص عبايس فهو السيايس مذهبه أما البديع، علم وضع الذي هو املعتز ابن أن يرون
حفصة، أبي بن مروان مذهب فيها يذهب عنيفة خصومة العلويني مخاصمة قوامه

قوله: يف مروان اخرتعها التي بالحجة ويحتج

األع��م��اِم7 وراث��ة ال��ب��ن��ات ل��ب��ن��ي ب��ك��ائ��ن ذاك ول��ي��س ي��ك��ون أن��ى

كان ما أكثر وما األطراف، يف العلويون ثار كلما يقوله كان كثري، هذا يف وشعره
أو الوصف فن عند الوقوف وأطيل أقف أن أحب كنت وكم األطراف! يف العلويون يثور
ابن حياة عند أو املختلفة، العلمية املذاهب عند أو املعتز ابن عند السيايس الشعر عند

الخلفاء أبناء بشعر فيها ُعِني التي القطعة ويف للصويل، األوراق كتاب املحارضة هذه إلقاء بعد ظهر 7

وشيعته. عليٍّا فيها يمدح كثري املعتز البن شعر
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من شيئًا نفوسكم يف أثرت قد أكون أن أرجو ولكني أمري، هو حيث من نفسه املعتز
تحدثت الذين الشعراء قراءة إىل شوًقا نفوسكم يف أثرت كما قراءته، إىل وامليل الشوق
هؤالء درس تتعمقون يوم تقدرونها قيمة لذة دراستهم يف تجدون والذين عنهم، إليكم

الشعراء.
األمريكية الجامعة الشكر أجمل أشكر أن يف أستأذنكم فإني السادة، أيها بعد، أما
عطف من به أنتم تفضلتم وما الفرصة، هذه يل فأتاحت الجامعة به تفضلت ملا وإياكم؛
أما إليكم، معتذر فإني أثقلت قد كنت وإن املحارضات، لهذه االستماع عىل ومواظبة عيلَّ
أول فأنا إنسان، به يتهمني أن أخاف وال فيه أشك ال يشء فهذا التقصري كل قرصت أني

الشديد. التقصري هذا يالحظ من
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